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Léto se nezadržitelně blíží a Kašperské 
Hory začínají opět žít rušnějším životem. 
Město se stává turistickým cílem školních 
výletů, současnou klidnější atmosféru 
vychutnávají i skupinky seniorů. Místní 
podnikatelé zaměřeni na cestovní ruch 
začínají doplňovat své zásoby a netrpělivě 
čekají příliv návštěvníků. 

Začátkem letní sezony se nabízí i 
pestřejší výběr kulturních akcí ve měs-
tě. Už v červnu jich je nespočet od těch 
tradičních po nově spuštěné. Dovolím 
si vás pozvat na jednotlivé akce, které se 
v Kašperských Horách budou v červnu 
konat, a velice ráda vás na některé z nich 
uvidím.

Nenechte si ujít!
Do 14. června máte možnost zhlédnout 

unikátní a obdivuhodnou výstavu míst-
ních občanů „Konec špatných časů…“ 
vzpomínající na období válečné a pováleč-
né období 2. světové války. Výstava je neu-
věřitelná množstvím exponátů, které nám 

Co si pro nás červen nachystal

zapůjčili naši spoluobčané a mohli tak 
některé spatřit poprvé světlo světa navíc 
v tak krásném uceleném souboru zachy-
cujícím události v Kašperských Horách a 
blízkém okolí. Výstava je přístupná den-
ně v provozní 
době Městského 
kulturního a in-
f o r m a č n í h o 
střediska.

Výstava „Velké 
šelmy Šumavy 
a Beskyd“ za-
chycuje prostřed-
nictvím malo-
vaných ilustrací 
rozmanitou ne-
jen šumavskou 
faunu. K výstavě 
se koná tematic-
ká soutěž; více 
se dozvíte přímo 
v Galerii Muzea 

Š u m a v y , 
kde se výsta-
va koná. Výstava 
je otevřena až do 
31. října, kromě pon-
dělí denně.

Od poloviny června bude ve výstav-
ní síni na radnici otevřena nová výstava 
pana Emila Kintzla, tentokrát zaměřena 
na 20. výročí návštěvy Václava Havla 
v Kašperských Horách.

Odhalit tajemná zákoutí Kašperských 
Hor můžete formou komentovaných 
prohlídek s průvodcem, které Městské 
kulturní a informační středisko opět 
spouští již od června. Prohlídky o historii 
města s návštěvou radničního podzemí, 
pivovarské jeskyně a kostela sv. Markéty 
se v červnu konají každou sobotu od 
10.30 hodin. Podrobné informace a vstu-
penky v předprodeji získáte na Městském 
kulturním a informačních středisku 
v K. Horách v budově radnice, rezervace 
na tel. 376 503 413.

Family hotel Rilancio spustil řadu 
záhadologických přednášek, kte-
rých jste se mohli zúčastnit již v květ-
nu. Zajímavá témata jako Keltové a je-
jich tajemství, Tajemný hrad Houska,  

pokračování na straně 10

Komentované prohlídky města, muzikál Nebe na zemi nebo Den hudby
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UZÁVĚRKA DALŠÍHO V YDÁNÍ 
Kašperskohorského zpravodaje

20. ČERVNA 2015
články zasílejte na

 e-mail: zpravodaj@kasphory.cz

Společenská kronika
Městský úřad Kašperské Hory srdečně přeje jubilantům, kteří  

v květnu 2015 oslavili významné životní jubileum. 
Přejeme hodně zdraví, spokojenosti a harmonie.

4   
 Výběry plemenných býků

5     
 S ikonami za Svatým otcem

6   
  Ohlédnutí za školním rokem

8  Vzpomínky na druhou   
  světovou válku

9-           
       Inzerce

12  
 Josef Bártík

14        Na šumavském Mouřenci  
 otevřeli malé muzeum

15   
 „Noc na Andělíčku“

17    Náš krajan - mistr Jan Hus

19-20   Kulturní program

Z obsahu

Beran Edvard
Brožová Květa
Hadravová Květuše
Havlová Libuše
Králík Alois

Králová Jana
Korenda Ladislav
Michalčíková Jarmila
Štěrba Milan

Pokud si nepřejete být ve Společenské kronice zveřejněni, prosím, sdělte nám to na 
MěKIS nebo e-mailem na adrese: zpravodaj@kasphory.cz.

Opustili nás
František Dušek
Josef Bártík

František 
Kortus

Na veřejném zasedání 14. 5. 2015 
bylo Františku Kortusovi uděleno čest-
né občanství Kašperských Hor. 

Pan František Kortus se naro-
dil 12. prosince 1940 v nedalekém 
Šebestově. Do Kašperských Hor se při-
stěhoval s rodiči v roce 1946 a prožil zde 
celý svůj život.

Zastával funkci poslance Městského 
národního výboru, pracoval jako kul-
turní referent MNV a byl prvním po-
revolučním starostou města. Inicioval 
partnerství měst Kašperské Hory a ně-
meckého města Grafenau. Zasloužil se 
o vrácení historického majetku měs-
ta a za jeho působení město založilo 
Městské lesy a statky.

Ve svém volném čase se věnoval mlá-
deži a seniorům bez nároku na odmě-
nu a při pořádaných akcích byl vždy 
vůdčí osobností. Spolupodílel se na 
založení fotbalového oddílu a zasloužil 
se o opravy fotbalového hřiště a stavbu 
nových kabin. Podílel se na založení 
Horské služby a stavbě lyžařských vle-
ků v Kašperských Horách, vedl lyžařský 
oddíl Králováci a vychoval dva mistry 
Československé republiky v běžeckém 
lyžování. Organizoval běžecké závody a 
turistické pochody. V důchodovém věku 
založil občanské sdružení Náš domov 
Šumava.

Pan František Kortus byl vždy hrdým 
občanem našeho města. Jsem rád, že 
Zastupitelstvo města ocenilo jeho celo-
životní práci pro Kašperské Hory.

Jaroslav Chlada, místostarosta

Úvodník
Vážení čtenáři, 
květen byl ve znamení oslav sedmdesáté-

ho výročí konce druhé světové války. Celý 
měsíc se mi hlavou honila spousta otázek. 
Když mi pan Kašpar z DPS vyprávěl o jeho 
zážitcích z druhé světové války, říkala jsem 
si, jak často „děláme ramena“, jací jsme 
„hrdinové“, ale jak jednoduché to v době 
míru je. Opravdu bychom v sobě našli od-
vahu a hrdinství také v době války? Malou 
část vzpomínek pana Kašpara si můžete 
přečíst na straně 8. Je obdivuhodné, s ja-
kou samozřejmostí schovávali jeho rodiče 
za války osm lidí, ukrývali se u nich nako-
nec Češi, Němci, Rusové i Angličan.  Přeji 
nám všem, abychom v sobě dokázali pěs-
tovat pravdivost, přímost, ochotu pomoci 
a hrdinství i bez válek.

Srdečně děkujeme všem dárcům, kte-
ří přinesli různý materiál na tvoření. 
Sbírka stále pokračuje, oceníme látky, vlny, 
knoflíky, stužky, korálky, papíry aj. Děti 
z Jonáše uvítají i deskové hry, polštáře na 
sezení, venkovní hry. Vše můžete nosit na 
MěKIS. Děkujeme Vám, že pomáháte. 

Přeji Vám krásný červen a poklidný ko-
nec školního roku. Setkáme se zase nad 
stránkami Zpravodaje - tentokrát letního 
prázdninového dvojčísla.

Zdeňka Ánandí Barfussová



Ročník 11, číslo 5, rok 2015, strana 3KAŠPERSKOHORSKÝ ZPRAVODAJ

Slovo starosty - mírové oslavy v době nekončících válek

Slovo místostarosty - demolice Bílé růže

Vážení a milí spoluobčané,
s příchodem května jsme si letos připo-

mněli sedmdesáté výročí konce druhé svě-
tové války v Evropě. V Tichomoří se totiž 
válčilo až do srpna. Sedmdesát let je dost 
dlouhá doba měřeno délkou lidského života. 
Přesto si dodnes každoročně připomínáme 
konec nejstrašnější války v novodobé his-
torii lidstva. Fenomén druhé světové války 
je zejména fenoménem střetu dvou tyranů 
Hitlera a Stalina. Jak prohlásila manžel-
ka mého kamaráda, každé víkendové ráno 
u nás doma snídáme s Hitlerem, to je teda 
romantika. Samozřejmě měla na mysli ne-
končící sérii vysílaných dokumentů o druhé 
světové válce.  

V Kašperských Horách jsme zahájili osla-
vy konce války v neděli 26. dubna otevřením 
výstavy „Konec špatných časů“. Výstava po-
trvá do 14. června a její zhlédnutí mohu všem 
vřele doporučit. Naprostá jedinečnost spočívá 
v tom, že ji vytvořili místní občané pod vede-
ním pana Ladislava Hadravy a soustředili se 
zejména na to, jak průběh válečného běsnění 
poznamenal naše městečko. Můžeme tak vi-
dět nadšené vítání německých vojáků v roce 
1938, seznamy padlých rodáků během váleč-
ného tažení německé armády do Ruska, až 
po příchod amerických vojáků v roce 1945. 
Vše je doplněno dokumenty a dalšími dobo-

vými artefakty ze soukromých sbírek našich 
spoluobčanů a jejich známých. 

Hned následující den v pondělí 27. dubna 
jsme se mohli zúčastnit rekonstrukce bitvy 
„Zhůří 1945“. Po pěti letech jsme se tak na 
chvíli přenesli do květnových dní před se-
dmdesáti lety, kdy na naše území vstoupila 
osvobozenecká americká armáda. Naprosto 
úžasné historické vystoupení bojujících ar-
mád za účasti dobové techniky letos navíc 
zpestřil prolétávající průzkumný letoun 
americké armády. Organizátorům této akce 
patří velký dík. 

Z válečného běsnění nás naštěstí vytrhlo 
pálení čarodějnic a máj. Májka již tradičně 
probíhala na dvou místech. Letos poprvé 
a doufám, že ne naposledy v prostoru pod 
sokolovnou, kterou pro rodiče s dětmi při-
pravili naši hasiči. Druhá májová veselice 
pod taktovkou místních fotbalistů započa-
la v areálu fotbalového hřiště na Cikánce. 
Oběma spolkům děkuji za uspořádání těch-
to akcí, kdy jsme za bujarého veselí večer 
30. dubna upálili staré, protivné babizny a 
s krásnými, mladými děvčaty vyrazili druhý 
den pod rozkvetlé třešně. Hynku, Viléme, 
Jarmilo! 

Nicméně láska musí ještě chvíli počkat, 
než se definitivně rozloučíme s dobou poně-
kud smutnější. A tak nastává středa 6. května, 

kdy nás poctil svou návštěvou rada pro tisko-
vé a kulturní záležitosti velvyslanectví USA 
v Praze pan Ray Castillo. Setkání proběhlo 
v neformálním a přátelském duchu v místní 
pražírně kávy RÓSTA KAFE. Ray Castillo, 
jako znalec dobré kávy, pochvalně ocenil ten-
to rodinný podnik. Atmosféru navíc velice 
příjemně dokreslil pan Emil Kintzl nahléd-
nutím do jeho sbírky dobových fotografií. 
Poté jsme se odebrali před radnici, abychom 
uctili památku obětem války. Zde jsme za 
přítomnosti místních občanů, účastníků ko-
lony historických vozidel a ostatních návštěv-
níků položili věnce, uctili památku minutou 
ticha a pietní akt zakončily státní hymny. 

Tak dost bylo války nebo ne? Když se tro-
chu zamyslíme, nemůžeme si nevšimnout, 
že válčit se během posledních sedmdesáti 
let od konce druhé světové války nepřesta-
lo. Bohužel. Jsou skutečně dějiny lidstva 
dějinami válek? Poučíme se a zmoudříme? 
Věřím, že jednou ano. Kdy jindy začít než 
teď v máji. Je přeci lásky čas, tak šup, šup. 
Vezměte člověka vedle sebe za ruku, podí-
vejte se mu do očí a řekněte: „Miluji Tě“.   

„Mír je svoboda, založená na uznání práv 
každého člověka.“ (Marcus Tullius Cicero)

Přeji příjemně strávený čas při čtení 
Zpravodaje.

Petr Málek

Vážení spoluobčané,
ve svém pravidelném článku jsem zatím 

nereagoval na kritické články zastupitel-
ky pí. Balounové. Dnes bych chtěl udělat 
výjimku a shrnout pro vás fakta o objektu 
bývalé Bílé růže, které jsem si na výzvu pi-
satelky sehnal. Poprvé jsem svůj názor na 
další osud budovy napsal spíše pocitově ve 
Zpravodaji č. 3/2014. Vzhledem k tomu, že 
celé náměstí je centrem městské památko-
vé zóny, považuji stanovisko orgánů státní 
správy v oblasti památkové péče za zásad-
ní informaci pro jakékoliv rozhodování 
o budoucnosti objektu. Paní Balounové se 
ve funkci starostky nepodařilo získat od 
památkářů souhlas s demolicí budovy sta-
ré tělocvičny. A získat souhlas s demolicí 
jedné z historických budov náměstí by se 
podařilo? 

Abychom tedy měli jasno, domluvil 
jsem si konzultaci u vedoucí odboru škol-
ství, památkové péče a cest. ruchu Bc. 
Kubíkové. Podle jejího sdělení byla starost-
kou pí. Balounovou dotazována na možnost 
demolice objektu. Paní Kubíková tuto mož-
nost zamítla. Takže je divné, proč zastupi-
telka pí. Balounová znovu ve svých článcích 
ve Zpravodaji (č. 5/2014 a 4/2015) vůbec 
uvažuje o variantě demolice objektu.

Dále jsem prostudoval Znalecký posu-
dek na stavebně-ekonomické posouzení 

stavu budovy zpracovaný v 08/2014 Ing. 
Hoškem. V něm autor posuzuje stavební 
rekonstrukci ve dvou variantách. Varianta 
1 s náklady 35–40 mil. Kč předpoklá-
dá kompletní rekonstrukci s ponecháním 
stávajícího půdorysu s výjimkou ubourání 
verandy do náměstí a staticky narušené pří-
stavby v zadní části křídla do ulice Baarovy. 
Varianta 2 s odhadem nákladů 45–50 mil. 
Kč pak kromě toho uvažuje ubourat ještě 
celé křídlo do Sušické ulice a dostavět ve 
zmenšeném půdorysu. Tím by bylo možno 
rozšířit komunikaci mezi radnicí a repli-
kou budovy Bílé růže. Ani jedna z variant 
posudku neuvažuje s kompletní demolicí 
objektu, kterou zastupitelka pí. Balounová 
navrhuje. 

Dalším důležitým dokladem je pak 
Inspekční posudek silnice II/145 Kašperské 
Hory – Sušice v místě zaústění do náměstí 
zpracovaný Ing. Nedvědem a Ing. Meclem 
v září 2014 na objednávku SÚZ Plzeňského 
kraje. Posudek obsahuje 10 stran textu 
a fotografií a v závěrečné kapitole obsahuje 
zajímavé konstatování:

„…Inspekční posudek ukázal na závažnou 
skutečnost, kterou je neprovázanost a nekoor-
dinovanost starého a nového stavebního uspo-
řádání. Z dokumentace (ZDS) je patrné, že 
součástí zadání stavby rekonstrukce náměstí 
nebylo prověření této návaznosti, která má 

zásadní vliv na zajištění podmínek pro bez-
pečnost a plynulost provozu v trase průtahové 
části silnice II/145…“

Nabízí se zde vysvětlení, proč zastupi-
telka pí. Balounová trvá na demolici Bílé 
růže. Prostě proto, že už v zadání projek-
tu rekonstrukce náměstí se předpokládalo 
zbourání Bílé růže a celé zadání projektu 
bylo takto koncipováno. Paní zastupitelka 
Balounová se snaží nyní prosadit demolici 
krásného domu, který na náměstí určitě 
patří, aby tím byla odstraněna výše uvede-
ná chyba v zadání projektu rekonstrukce 
náměstí. Podle názoru jak Bc. Kubíkové 
tak Ing. Arch. Dandy z Národního pa-
mátkového ústavu – územního odborné-
ho pracoviště Plzeň, s nimiž jsem náměstí 
21. 5. procházel, je ale tento postup z jejich 
pohledu naprosto nereálný. 

Náprava problému není naštěstí nijak 
složitá a na rozdíl od chyb v zadání a v pro-
jektu nové tělocvičny ani příliš investičně 
náročná. Řešení je koncepčně zpracováno 
projektantem dopravních staveb a bude 
publikováno na webových stránkách měs-
ta. Podrobné seznámení s tímto řešením 
spolu s informací o postupu výstavby nové 
tělocvičny bude prezentováno na veřejném 
zasedání Zastupitelstva města ve čtvrtek 
18. června 2015, na které Vás srdečně zvu. 

Milan Bechyně
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Statek Kašperské Hory s. r. o. hospodaří 
aktuálně na rozloze  840 ha  od katastrální-
ho území Bohdašice až po  Zhůří. Rozloha 
se dělí na plochu v CHKO a mimo ni. Vše 
je zařazeno v manegmentu TTP (trvalý 
travní porost). 

Společnost je zaměřena na produkci krav 
bez tržní produkce mléka v Ekologickém 
režimu a chová se zde plemeno Masný 
Simentál - momentální počtek 339 kusů 
krav.Z toho je zapsáno 85 matek v ple-
menné knize kategorie A. Zbylá část zví-
řat 254 ks je s původem 75 % SM až 96 % 
SM takzvané kříženky. Na farmě působí  
15 plemenných býků, z nichž je postup-
ně  dovezeno 8 býků z Dánska. Ročně 
vyprodukujeme cca 320 ks telat. Ty jsou 
podle pohlaví a původu rodičů prodáva-
ná ve věku 7-12 měsíců, býčci kříženci do 
Slovinska, Německa, Rakouska a v posled-
ních letech také do Turecka jako takzvaný 
zástav. Jalovičky kříženky jsou prodávány 
v tuzemsku na obnovu stád jako budoucí 
matky s ohledem na jejich procentuelní 
podíl krve,  jsou to zvířata vysokých kvalit 
a  je o ně velký zájem, který nám zajištuje 
stálé každoroční kupce. U zvířat s půvo-
dem SM - 100  je situace ještě složitější 
a s ohledem na kritéria stanovená radou 
plemenné knihy tohoto plemene přísnější 
v mnoha směrech. Býček podle svého na-
rození je ve věku zhruba 7-10 měsíců od-
sunut na uznanou Odchovnu plemenných 
býků kterých je po ČR několik. Zde je pod 
kontrolou kvalifikovaných pracovníků sva-
zu Českomoravské společnosti chovatelů 
masného skotu každý měsíc měřen a vážen 
dle stanovených norem s ohledem k mo-
mentálnímu stáří zvířete . Po 6 měsících je 
býček připraven k předvedení před stanove-
nou komisí,  tento den se nazývá Základní 
výběry a aukce plemenných býků, kde po 
bonitaci zvířete dochází k nabídce zvíře-
te k prodeji buď v dražbě, nebo mimo ni. 
Naše firma chová toto plemeno od roku 
1995,  počet býčků zařazených do pleme-

nitby a dále prodaných nebo působících 
zde na farmě je 174 kusů. Díky  vysoké 
kvalitě dovezených býků z Dánska   jsme 
se v posledních deseti letech začali umis-
ťovat na příčky nejlepších chovatelů to-
hoto plemene v ČR.  Pro udržení a další 
zlepšování kvality našich zvířat jsme v roce 
2011 vybudovali na farmě Kavrlík nové 
zimoviště,  kde jsme  letos už po čtvrté 
v řadě odchovali několik býčků v takzva-
ném Odchovu u chovatele v ekologickém 
režimu,  což znamená, že zvířata byla kr-
mena pouze z krmiv vyrobených u nás na 
farmě,  pouze jadrná krmiva byla dovezena 
od jiného producenta v ekologickém reži-
mu. Dne 15. 5. 2015 zde proběhly 4. vý-
běry plemenných býků. Býčci byli předve-
deni, následně ohodnoceni komisí a závěr 
byl velmi kladný - všichni splnili kriteria 
a stali se dalšími producenty telat tohoto 
plemene. Tímto bych chtěla poděkovat za-
městnancům firmy za perfektní přípravu 
a předvedení zvířat .

Ani jalovičky původu SM – 100 nezů-

Výběry plemenných býků  již počtvrté u nás
stávají v  pozadí  zájmu  jak tuzemských, 
tak zahraničních kupujících. V posledních 
letech jsme prodali zhruba 30 ks jalovic do 
Estonska. Na podzim  jsme se zúčastnili  
3. 10. 2014 malé výstavy u pana Manfreda 
Reinolda v Červené Vodě v Jeseníkách, 
kde jsme představili 2 jalovičky z naše-
ho chovu, kterým se  dostalo velkého zá-
jmu a jalovičky byly velmi dobře prodá-
ny do Německa. Letos nás čeká účast na 
Mezinárodní výstavě hospodářských zví-
řat v Brně, která se bude konat od 25. 6.-
28.6. Zde budou předvedeny dvě jalovičky 
v našem doprovodu. 

Mezi další naše činnosti patří služby pro 
ostatní zemědělce, například senážová-
ní senážním vozem, balení, lisování sena, 
orba a další. Provádíme opravy traktorů, 
zemědělských strojů, nakládku a odvoz 
materiálu, odpadu.

Přehled výsledků :
Rok 2011: Býk Tullius Šumavský V – 

1. místo na OPB Měcholupy s 83 body za 
exteriér a dále 2 . místo na Národní výstavě 
v Brně v kategorii mladí plemenní býci.

Rok 2011: Býk Siven Vodňanský vyhod-
nocen Zlatým Klasem na výstavě Země 
živitelka. 

Rok 2012: Býk Urquell Šumavský V – 
1. místo na OPB Cunkov s 83 body za ex-
teriér. Dnes působící na inseminační stani-
ci ve firmě Natural.

Rok 2012: Býk uther Šumavský V – 
1. místo na OPB Měcholupy s 85 body za 
exteriér. 

Rok 2013: Býk Virgo Šumavský P – 
3. místo na OPB Měcholupy s 80 body za 
exteriér. 

Rok 2014: Býk Arko Šumavský R – 
3. místo na OPB Měcholupy s 75 body za 
exteriér. 

Za firmu Statek Kašperské Hory s. r. o. 
Michaela Jelínková – zootechnik 
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S ikonami za Svatým otcem

V posledním květnovém týdnu se na 
pouť do Říma vydala skupinka věřících 
ze římskokatolické farnosti v Kašperských 
Horách. Doprovázel ji administrátor die-
céze Mons. Adolf Pintíř, dále místní du-
chovní správce P. Tomas van Zavrel a tr-
valí jáhni Jiří Voráček a Jan Pečený. Nebyla 
to poutní výprava zcela běžná. Účastníci 
totiž vezli s sebou dva svaté obrazy – iko-
ny, které požehnal papež František na 
generální audienci 27. května na náměs-
tí Svatého Petra. Jedná se o ikony Krista 
Pantokratora a Matky Boží, které na přání 
donátorů z místní farnosti vytvořil specia-
lizovaný malíř – ikonopisec Milan Lajčiak 
z Michalovců na východním Slovensku. 
Zvláštní význam má obraz Bohorodičky, 
který je kopií slavného římského obra-
zu Salus Populi Romani – Ochránkyně 
římského lidu. Římský originál, namalo-
vaný na desce z cedrového dřeva, po sta-
letí uchovávaný a uctívaný v římské bazi-
lice Santa Maria Maggiore (Panny Marie 
Sněžné), patří k typu obrazu Bohorodičky 
Hodegetria „Vůdkyně na cestách“. 
Znázorňuje polopostavu Panny Marie 
s žehnajícím Ježíškem v náručí, oděnou do 
purpurově červené tuniky a tmavě modré-
ho pláště. Zbožná tradice tuto ikonu řadí 
k obrazům, které prý podle živé předlohy 
namaloval sám evangelista Lukáš. Ve sku-
tečnosti by se mohlo jednat o obraz pozd-
ní antické tradice, jehož počátky patrně 
sahají až do 6. století. Jeho dnešní vzhled 
je výsledkem přemaleb hlavně ze 13. sto-
letí. Má se za to, že tento obraz byl svěd-
kem důležité historické události pro nás 
Slovany, kdy v roce 867 byly na oltář řím-
ské baziliky Panny Marie Sněžné polože-
ny bohoslužebné knihy soluňských bratří 
Cyrila a Metoděje a papež Hadrián II. tak 

oficiálně schválil užívání staroslověnštiny 
jako bohoslužebného jazyka. Ikona Salus 
Populi Romani se během staletí stala nej-
oblíbenějším mariánským obrazem řím-
ských papežů. O šíření kopií tohoto obrazu 
ve světě se od 16. století zasloužili přede-
vším jezuité. Snad nejznámější je vyprávě-
ní o tom, že když roku 590, kdy v Římě 
řádila velká morová epidemie, uspořádal 
papež Řehoř Veliký procesí k bazilice a vy-
zvedl tam tento obraz. V tom okamžiku se 
nad Andělským hradem zjevil anděl, kte-
rý zastrčil meč do pochvy a morová rána 
ustala. Z nejnovějších dějin ikony lze při-
pomenout skutečnost, že papež Jan Pavel 
II. věnoval kopii tohoto obrazu mládeži, 
aby spolu s velkým křížem Madona Salus 
Populi Romani doprovázela Světové dny 
mládeže. Velkým ctitelem Matky Boží 
z chrámu Santa Maria Maggiore je i sou-
časný papež František. Před obrazem Salus 
Popululi Romani se dlouze modlil hned 
po svém zvolení papežem, kopie tohoto 
obrazu se často objevuje při jeho boho-
službách. - Myšlenka pořízení ikon a pouti 
Šumavanů do Říma vychází ze skutečnosti, 
že Kašperské Hory jsou stále živým pout-
ním místem s poutním kostelem Panny 
Marie Sněžné, který zde byl v 19. století 
postaven podle římského příkladu baziliky 
Santa Maria Maggiore. Obě nové ikony 
pro Kašperské Hory, požehnané papežem 
Františkem, jsou duchovním a kultur-
ním obohacením místa a okolního kraje. 
Místní farnosti i poutníkům budou připo-
mínat úzkou spjatost naší církve s Římem 
a Svatým otcem. Putování na svatá místa 
přináší možnosti setkání s Bohem a lidmi, 
duchovní osvěžení i radost.

PhDr. Vladimír Horpeniak, Kašperské Hory

 
Oslava Dne 
matek v MŠ

Dne 13. května t. r. se konala v naší 
Mareřince Kašperince ve třídě Včelek 
(předškoláci) Besídka ke Dni matek.  
Třída se na chvíli proměnila v divadel-
ní scénu a hlediště, které praskalo ve 
švech. Cestu si sem našli nejen mamin-
ky, tatínkové a sourozenci, ale také ba-
bičky, dědečkové, tety a zástupci školy. 
Na všech bylo vidět velké očekávání, co 
naši „prckové“ letos předvedou. A i pře-
sto, že někteří z nás možná trochu tušili, 
protože děti se doma chlubily, tak výsle-
dek předčil (alespoň má) očekávání.

Besídku zahájily paní učitelky krát-
kou řečí o tom, co nás čeká a pak se dal 
prostor dětem. Nejprve nám Natálka 
a Kristýnka zahrály na flétničky. Poté 
začala ta pravá podívaná – děti si pro nás 
připravily rýmované pohádky Františka 
Hrubína jako např. Červená karkulka, 
Princeznička na bále, Začarovaný les, 
Kuřátko v obilí nebo Paleček a jeho 
kamarádi. Všechny děti se vystřídaly 
v různých rolích i kostýmech a my byli 
svědky mnoha zdařilých výkonů (a to 
i přesto, že na poslední chvíli došlo 
k přeobsazování z důvodů nemoci ně-
kterých dětí).

Pak následovalo pásmo s lidový-
mi písničkami. A i zde na nás čekalo 
„něco navíc“ – a to v podobě živého 
doprovodu. Do školky zavítali známí 
místní muzikanti – jmenovitě p. Mráz, 
p. Ludvar a p. Nový, kteří se svými ná-
stroji (harmonikami a vozembouchem) 
vykouzlili koncertní atmosféru. Děti 
zapěly několik lidových písniček. A že 
to byly písničky známé, tak se zpěv hoj-
ně ozýval i z řad hlediště. Po zpěvu jsme 
si ještě zatančili a nakonec nás naše děti 
obdarovaly dárky, které vyrobily zvláště 
pro tuto příležitost.

Následovalo ještě malé posezení s po-
hoštěním a hlavně už volnou zábavou 
pro děti. Některé rodinky se zdržely, 
jiné hnány svými povinnostmi a další-
mi plány této možnosti nevyužily. Bylo 
to velice příjemné, vydařené a pozitivní 
odpoledne, které se zejména v dnešní 
uspěchané době počítá. A proto bych 
ráda touto cestou poděkovala paním 
učitelkám Radce a Dáše za práci s na-
šimi dětmi, muzikantům za doprovod 
a popřála všem spoustu elánu do dalších 
projektů.

Lucie Málková
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Ohlédnutí za školním rokem 2014/15
Za pár dní si budeme moci říci, že máme 

za sebou další školní rok. Oddechnou si 
učitelé, žáci a zřejmě i většina rodičů. Nyní 
ale máme ještě před sebou pro všechny ná-
ročný poslední měsíc, který dává nám uči-
telům pořádně „zabrat“. Děti už se vidí na 
prázdninách, ale je potřeba dobrat učivo, 
napsat písemky, doladit známky.

Jaký tento rok byl? Jen těžko se dá shr-
nout několika slovy. Pokusím se o to z po-
hledu výchovné poradkyně. Jako zřejmě 
všichni učitelé ve všech dobách jsme se i na 
naší škole asi nejvíce potýkali s neukázně-
nými žáky. U těch menších je to zejmé-
na nekázeň a nesoustředění v hodinách. 
U starších se pak často objevuje drzé cho-

vání, nechuť pracovat, neplnění povinnos-
tí a hlavně nezájem na tom cokoli měnit. 
Naše přesvědčování, že nezvládnuté učivo 
jim bude později chybět, na žáky příliš ne-
platí. Někteří si dokonce nedělají starosti 
ani s tím, že budou muset konat opravné 
zkoušky či opakovat ročník. Chtěla bych 
proto touto cestou apelovat na rodiče, aby 
odmalička vedli své děti k důslednému pl-
nění povinností. A také k úctě k ostatním 
a slušnému chování. Jedná se o budoucnost 
jejich potomků.

Na druhou stranu ráda konstatuji, že 
většina našich žáků má o učení zájem, zá-
leží jim na dosažených výsledcích a také 
svým chováním nedělají sobě ani rodičům 

ostudu. S takovými dětmi je pak naše prá-
ce smysluplná a máme z ní dobrý pocit.

Naposled do svých lavic v naší škole letos 
usedne 19 vycházejících žáků. Všichni bu-
dou pokračovat na různých typech střed-
ních škol. 10 z nich se rozhodlo pro studi-
um zakončené maturitou a 9 zvolilo učební 
obory, kde po dokončení studia získají vý-
uční list. Po několika letech poprvé letos 
někteří žáci opět konali přijímací zkoušky. 
Byli úspěšní. Všichni jsou na školy, které si 
vybrali, přijati. Držíme jim palce, aby svá 
studia úspěšně dokončili.   
   
  A. Jelínková

AEROBIC MASTER CLASS   
- soutěž v aerobiku pro děti a mládež

V pondělí 27. 5. 2015 
jsem vyrazila se čtrnácti 
děvčaty z 2. stupně do 
Sušice na ZŠ v Lerchově 
ulici. Konal se tam jubi-
lejní X. ročník soutěže 
v aerobiku, na kterém 
předcvičovaly cvičitel-
ky z KAerobic klubu 
Plzeň. 

Kluci a holky byli 
rozděleni do katego-
rií a hodnotila je ně-
kolikačlenná porota. 
Konkurence v obou 
kategoriích byla veli-
ká a soutěžící měli 20 

Dne 7. 5. se žáci naší školy již tradič-
ně zúčastnili jedné z nejstarších sou-
těží družstev u nás – Poháru rozhlasu. 
Tentokrát ale pouze starší žákyně a žáci. 
Ačkoli jsme prakticky nemohli trénovat 
a děti těžily z toho, co si zapamatovaly, 
předvedli všichni skvělé výkony a mohou 
na sebe být hrdí. Holky byly výborné, 
ale klukům se dařilo více. V konkurenci 
17 škol z okresu Klatovy obsadili skvělé 
4. místo. Mezi největší opory patřili Nick 
Matousch, který zvítězil výkonem 568 cm 
ve skoku do dálky a ve vrhu koulí zvládl 
11,1 m a obsadil 4. místo. Tomáš Tokár, 
který zaběhl 1500 m těsně nad hranicí 
5 minut a obsadil také 4. místo a Jakub 
Ostádal, který skočil do výšky 152 cm (na 
podzimním čtyřboji zvládl 165 cm). Tito 
kluci zopakovali skvělý výsledek z pod-

Úspěch žáků na Poháru rozhlasu
zimního atletického čtyřboje, kde obsadi-
li také 4. místo. 

Jaroslav Havel

Občanské sdružení  
ŠUMAVA  
nad Zlato

Občanské sdružení ŠUMAVA nad 
Zlato pořádá  v pondělí, dne 29. 6. 
2015, výroční členskou schůzi. Zveme 
všechny občany, které zajímá  stále živá  
problematika těžby zlata a s tím spo-
jená činnost našeho sdružení. Schůze 
se  bude konat od 18 hodin v Horském 
klubu.    

Za  OS Šumava nad zlato jednatel  
Jindřich Ešner

minut na to, aby porotu co nejvíce zaujali. 
Není proto divu, že všichni dělali, co moh-
li, aby cvičení zvládli. Bylo zábavné sle-
dovat sportovní snažení, hlavně chlapců. 
Každý, kdo se zapojil, má můj velký obdiv.

Naše děvčata byla zařazena do kategorie 
6. - 7. třída, v které se do finálové patnáct-
ky probojovala Eva Helíšková.  

V kategorii 8. - 9. třída jsme ve finá-
le měli hned dvojí úspěšné zastoupení. 
Kateřina Machová nakonec skončila mezi 
šesticí odměněných, na 4. místě. Anička 
Janošíková celou kategorii vyhrála! 

Myslím, že děvčatům se akce velmi líbi-
la a plánujeme, že za rok určitě pojedeme 
bojovat znovu.
  M. Melicharová 
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Milý Kašperáčku, za uplynulou dobu 
jsem si na Vás a na to, co jste psal, několi-
krát vzpomněl a dokonce jsem Vás citoval 
v jednáních, která jsem měl. Moje vděčnost 
za Vaši odvahu roste, i když neznám Vaši 
identitu, a to nemyslím ironicky. Nejsem 
schopen ovlivnit dopravní obslužnost 
Kašperských Hor nebo podporu malých 
podnikatelských aktivit v našem městě 
ani malometrážní bydlení, což byla téma-
ta, která jste - pokud se nemýlím - otevřel 
ve svém článku. V oblasti kultury jsme se 
mohli ozvat. 

V kulturní komisi naše farnice Helena 
Pekárková odmítla postoj nového předse-
dy zastupitele PhDr. Horpeniaka, který 
razil názor velmi úzce vymezeného pojetí 
kultury, omezené na klasickou a duchovní 
hudbu. I na radě, kam jsme byli s Helenou 
Pekárkovou a Evou Kovaříkovou pozváni, 
jsme oponovali přítomnému zastupiteli 
Dr. Horpeniakovi s tím, že rozvoj kul-
tury se nemá týkat jen „vysoké kultury“, 
ale toho, co je blízké různým skupinám 
obyvatel. Z tohoto hlediska nelze odmít-
nout rockovou nebo třeba country hudbu 
jako něco podřadného. Také jsme obhá-
jili koncepci, že farnost omezí ve svých 
prostorách nadměrnou nabídku duchovní 
hudby, protože se zdá, že většina místních 
obyvatel má jiné preference. Kulturní pro-
gram pro Kašperské Hory je díky moud-
rému rozhodnutí Rady města pro tento 
rok velmi bohatý a zahrnuje zejména 
populární a lidovou hudbu nejrůznějších 
žánrů, a v menší míře klasickou a duchov-
ní hudbu v našich kostelích, ale i aktuální 
výstavy, jako jsou třeba unikátní vzpo-
mínky místních obyvatel na 2. světovou 
válku. Myslím, že rozdělení radou znač-
ně navýšeného rozpočtu na kulturu bude 
tento rok více vyhovovat a uspokojovat 
všechny obyvatele. Každý si bude moci 
vybrat podle svého.

Spirituál kvintet opět rozzářil tváře 
v Mikuláši

Po velkém úspěchu z loňska jsme i na 
tento rok do Kašperských Hor pozvali 
soubor Spirituál kvintet. Mnozí obyvatelé 
Kašperských Hor a okolních měst a obcí 
využili tuto příležitost a prožili v pátek 
22. května krásný večer v prostorách koste-
la sv. Mikuláše. Každá tvář se bez výjimky 
rozzářila od ucha k uchu a chrám byl plný 
radosti. Výnos benefičního koncertu bude 
použit na opravu střechy tohoto krásného 
kostela. Děkujeme Evě Kovaříkové za její 
iniciativu a jejím spolupracovníkům za 
hladký průběh koncertu. Příští akce v tom-
to kostele se bude konat v sobotu 27. červ-
na, kdy se chystá velké překvapení. 

Mouřenec chytil druhou mízu
Kostelík sv. Mouřence je mnohým jis-

tě znám. Možná ho ještě znáte v jeho 
zdevastované podobě. To dnes už vůbec 
není pravda. Jako administrátor farnosti 
Mouřenec mám z toho velikou radost. Po 
sametové revoluci se kostela ujali odsunutí 
rodáci, ale ne ti, kteří chtěli vrátit majetky 
- naopak ti, kteří chtěli znovu vybudovat 
to, co bylo zbořeno pro budoucí generace, 
a to nikoli Němců, ale Čechů. Kostel byl 
v roce 1993 znovu vysvěcen a trvalo té-
měř deset let, než se česká strana ujala své 
úlohy a začala kostel pravidelně otevírat 
a ukazovat veřejnosti. Lukáš Milota, rodák 
z Annína, se ujal pravidelných komento-
vaných prohlídek a zpřístupnil kostel ši-
roké veřejnosti. Kolem něho pak vznikal 
tým spolupracovníků. Z Kašperských Hor 
byla velkým motorem Helena Pekárková, 
která v roce 2013 zorganizovala Léto na 
Mouřenci, plné vzdělávacích přednášek 
a kulturních vystoupení. 

Poslední projekt se stal spojovacím 
článkem a ukázkou jak má vypadat místo 
setkávání. Ve spolupráci české a německé 
strany vznikla nádherná a pro náš kraj vý-

jimečně profesionální fotografická výstava 
ve dvou podlažích. Výstava prezentuje život 
na tomto místě před, při a po komunistické 
éře. Mouřenec chytil druhou mízu. Přiláká 
tisíce návštěvníků za sezonu. Možná tam 
také někdy zavítáte. Bylo by mi to rados-
tí a ctí, neboť je to také dítě, které patří 
do rodiny, za kterou jako duchovní otec 
odpovídám.

Kašperské Hory bez faráře
Znáte ten pocit, že se pro něco nebo ně-

koho můžete takříkajíc přetrhnout a doná-
ší se Vám zprávy o opaku? To stalo i mně. 
Jsem administrátor farnosti Kašperských 
Hor. Nežiji v Kašperských Horách, pro-
tože mi to bylo nařízeno od biskupa. 
Novodobým cílem je, aby kněží bydleli 
pospolu na střediskové faře a odtamtud 
obhospodařovali okolní farnosti v okruhu 
až 20 km. Přesto, že mám na starosti 9 
farností, jsou Kašperské Hory mou srdeč-
ní záležitostí. Mám rád toto město a jeho 
lidi a i když tu nejsem každý den, jsem tu 
pro vás a sdílím Váš život, jeho radosti i 
starosti. Žijeme v moderní době, máme 
mobily a emaily. Přes svůj nabitý program 
jsem si doposud udělal čas na každého, kdo 
se chtěl se mnou sejít nebo něco zařídit, a 
to bez ohledu na to, jestli chodí nebo ne-
chodí do kostela. Nejsem dokonalý člověk 
a mám spoustu chyb, ale snažím se být du-
chovním otcem všem bez rozdílu, tak jak 
to umím. Doby, kdy na každé faře bydlel 
kněz, jsou pryč. Žijeme v jiné, více dyna-
mické době. Mám vás rád. Odpusťte mi, 
pokud dělám dojem, že se vám nevěnuji 
dostatečně. Jednou, až mne biskup přeloží 
do jiné farnosti, možná pochopíte, že jsem 
s vámi byl více, než si teď myslíte. Pro vaše 
potřeby je toto moje číslo mobilu: 731 625 
990 a toto je můj email tomas@vanzavrel.
cz. Pokud telefon zrovna nevezmu, určitě 
zavolám zpátky…

P. Tomas van Zavrel

Hlavní Pánbíčkář volá Kašperáčka (2)

Poděkování za darované věci do Jarního bazaru 
pro zvířata v nouzi

O víkendu 25.–26. dubna 2015 pro-
běhl v sušické sokolovně Jarní bazar pro 
zvířata v nouzi. Na tom, že se výbor-
ně vydařil, se podíleli i kašperskohor-
ští.  Děkujeme velice všem, kteří něco 
do bazaru darovali. Věcí bylo opravdu 
hodně a je nesmírně povzbuzující, že 
dobročinná akce získala tolik podpory. 
Hlavním cílem bylo vydělat na psí kotec, 
který bude umístěn právě v Kašperských 
Horách u dobrovolnice Míši Jelínkové. 
Tento cíl se podařilo naplnit, naskytla 
se nám výhodná příležitost koupit ko-
tec i s boudou a nyní bude sloužit psům 

ocitnuvším se akutně v nouzi. 
Dále budou z této akce f inan-
covány náklady na veterinární 
péči a krmivo pro psy ze dvou 
sociálních případů, kdy se 
osoby s větším množstvím psů 
ocitly na dně.  A pomoci jim 
můžeme  díky vám všem, kteří 
jste darovali i kteří jste na ba-
zaru nakoupili. 

NALEZENCI - ŠUMAVÁCI
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Za druhé světové války jsme s rodiči 
a mými třemi bratry žili ve Volšovech neda-
leko slepičárny na kraji vesnice. Maminka 
byla velmi srdnatá a nikdy by nevyhodila 
nikoho, kdo zaklepal u našich dveří. Tak se 
stalo, že jsme měli za války doma 8 uprch-
líků, kteří přicházeli postupně. Nejdelší 
čas tam strávil Josef Bulan – 2,5 roku. Na 
konci války mi bylo 16 let.

Měl jsem bratra a ten dělal v Sole, dělaly 
se tam folie, přetáčely se do rolí. Pak byl 
nasazen na Michalovu šachtu v Ostravě 
(byla hluboká 1100m), došlo tam k výbu-
chu a on tam byl zasypaný tři dny a vůbec 
nevěděl, jestli se dostane ven. S ním tam 
byl chlap bez nohy, bratr natrhal z oblečení 
kusy, aby mu to zavázal, ale pořádně to za-
stavit nemohl, nebylo čím. Měli štěstí, že 
tam bylo vzduchové vedení, takže se kle-
páním mohl domluvit s ostatními horníky. 
Bratr měl zlomenou nohu v kotníku a ruku 
nadvakrát. Pustili ho do domácího léčení, 
ale on věděl, že už ho tam nikdo zpátky 
nedostane. Doktor se mu to snažil prodlu-
žovat, jak to šlo. Pak přišel komisař a bratr 
měl nastoupit a druhý den zase odjet. Ale 
on nenastoupil a schovával se. To byl prv-
ní, kdo u nás zůstal, bylo to náročné – bez 
lístků, ale byl jen jeden. 

Za čtrnáct dní nato k nám přišel Josef 
Bulan, celý potlučený, železa na rukou. 
Potácel se lesem skoro dva měsíce a říkal, 
že nejhorší byl pochod přes území Sudet. 
Měl s sebou pistoli, kterou vzal „esesákovi“ 
ve vlaku a věděl, že kdyby ho chytli, radě-
ji by se zastřelil, neboť ho předtím stejně 
vezli na popravu. (Pana Bulana vezli na 
popravu rychlíkem, seděli vedle něj dva 
vojáci a hlídali ho, jeden usnul, on mu vy-
táhl zbraň a zastřelil druhého Němce, než 
se ten spící probudil, vyskočil i v poutech 
v plné rychlosti z vlaku ven. Byl strašně po-
tlučený, na jedné půlce obličeje mu koukaly 
lícní kosti ven, měl polámanou ruku, klíční 
kost a hrál všemi barvami.).

Tatínek jít pro doktora nemohl, jeho 
gestapáci už znali, tak poslal pro doktora 
mne. Doktor byl v Sušici v Kostelní ulici 
tam, jak je doktor i dnes (doktor Krejčí).
Nechtěl přijít, bál se, ale nakonec se se 
mnou domluvil, dojel na smluvené místo 
a pak šel nenápadně za mnou. Bylo potřeba 
rentgenu, ale to nešlo. Tak to zvládl i bez 
něj, dokázal si poradit, ošetřil ho a pak mu 
stáhl ramena dozadu (pomocí kruhů z taš-
ky), aby kosti dobře srostly.

Pak přišel nějaký Frančík, ten byl 
z Dohaliček u Žikova. To byl třetí.

Pak přišel anglický pilot, kterého sestře-
lili někde v Bavorsku. Jak dlouho se sem 
potácel, nevím, ale my jsme bydleli vystrče-
ni za vesnici. Tak utečenci viděli – tamhle 
se svítí, tak klepali první u nás. Táta sundal 
i strašáka z pole, máma to všelijak sešívala, 
aby ti lidi měli co na sebe, zima byla a oni 
neměli oblečení a zima byla ukrutná.

Pak přišli dva Němci – dezertovali. 
Spínali ruce. Máma byla srdnatá, ta by ni-
koho nevyhodila. Uměla perfektně němec-
ky, tak se s nimi domluvila.

Ve Staňkovech žil jeden muž, říkali mu 
„obecní právník“. U něj bydleli dva uprch-
líci a on přišel za tátou. Potřeboval, aby od 
něj odešli, protože se začal soused ptát, 
kdo to u něj večer běhá po dvoře.

Tak přibyli další dva a bylo jich osm. Bez 
lístků živit osm lidí, to bylo něco. S mou-
kou nebyl problém, já jsem pracoval ve 
mlýně, ale nemohli přece jíst jenom to.

A pak ještě dva Rusové, ty měla u sebe 
teta na německé straně. Ti dělali v lomu 
Shell. Hlídal je tam postižený Němec, 
slunce se tam opíralo a ten jejich dozorce 
byl slabý na srdce, tak to s ním seklo a oni 
utekli.

Z potravinových lístků bylo hodně ná-
ročné žít, snědli všechno, co jsme měli 
– slepice, králíky, všechno. Lidé se občas 
ptali, proč má váš táta tolik slepic? Kdyby 
tak věděli, kdo to všechno snědl. Dvěma 
Rusům (jeden byl kapitán a druhý asi desát-
ník) jim byla hanba, že nás vyjídají. Jednou 
se jeden říkal, že v noci běhal po lese a tam 
se pásl dobytek. Zajímalo ho, kdo ho hlídá. 
Když zjistil, co 
a  ak, řekl jen - to 
je dobrý a pak už 
neřekl nic. Druhý 
den ve čtyři ráno 
se objevil s ký-
tou přes rameno 
a ten druhý taky. 
Maminka sprásk-
la ruce a bála se, 
že to praskne, ale 
on se o všechno 
postaral. Donesl 
celé dobytče (byl 
to býk) domů 
a maso, aby se 
nezkazilo, pově-
sil na půdě na tyč 
do průvanu mezi 
okna. Přinesl kýbl 
s krví a každý kus 
masa natřel něko-
likrát krví. Krev 
zaschla a přes-
tože tam lítaly 
mouchy, nic se 
nezkazilo, krev se 
zatáhla a udělala 
na mase vrstvu, 
takže mouchy ne-
mohly nikam za-
lézt a naklást va-
jíčka. Na žádném 
kusu masa nebyly 
červi. Všechno 
maso se snědlo.
Bydleli v kůlně 
na seno, v noci to 

vydlabali, až se dostali na dno a tam žili, 
v maličké místnosti. Ráno, když se otevře-
ly dveře, tak tam stálo koště, jak strašný 
vzduch tam byl. 

Václav Kašpar

Vzpomínky na druhou světovou válku

Až do 14. 6. můžete zhlédnout 
ve výstavní síni na radnici 
výstavu místních občanů k 70. 
výročí konce 2. světové války:  
„Konec špatných časů...“

Na MěKis si můžete zakoupit knihu 
z pera Jaroslavy Krejsové Přes Volary 
přešla smrt - Pochod smrti očima pa-
mětníků, která zachycuje vzpomínky 
volarských starousedlíků, ale i vzpo-
mínky žen, které pochod smrti přežily.  
„Pro 95 žen se stal volarský hřbitov místem 
jejich posledního odpočinku, místem, na 
němž skončilo nejen jejich utrpení, ale je-
jich sny a naděje, že se ještě někdy setkají se 
svými blízkými.“  (Jaroslava Krejsová)
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Záhady Kašperskohorska nebo 
Mimozemšťané v Čechách můžete na-
vštívit vždy o víkendu. Podrobné infor-
mace naleznete na plakátcích nebo v re-
cepci hotelu.

Trochu mimo Kašperské Hory, ale stej-
ně tak poutavé, jsou prohlídky Muzea 
lehkého opěvnění tzv. řopíku u Annína. 
V červnu mají otevřeno o víkendu 13.–
14. 6. a v nabídce je výstroj a výzbroj pev-
nůstky, výstavka zbraní, poutavé nástěnky, 
vzduchovková střelnice a další zajímavosti. 
Více naleznete na jejich webu www.ropik-
annin.cz.

Infocentrum a Středisko environmen-
tální výchovy NP Šumava si v červnu 
přichystala dvě akce - tvořivou dílnu 
„Antistresové malování“ dne 13. 6. a bo-
tanickou vycházku „Rostliny zahradní 
a rostliny plané“ dne 27. 6. Podrobné in-
formace naleznete v KHZ na straně 13.

Několikrát v Sušici vyprodaná hudeb-
ní komedie „Nebe na zemi“ sušického 
ochotnického spolku SušDivOch za-
hraje i v našem kině v předvečer tradič-
ního Dne hudby v pátek 19. 6. od 19.00. 
Muzikálová komedie od Jana Wericha 
a Jiřího Voskovce doplněna hudbou od 
Jaroslava Ježka - NEBE  NA ZEMI se 
dějem odehrává na Olympu a v malém 
městě kdekoliv a kdykoliv je Vám libo, ne-
boť jak říká bůh Merkur ve hře " Nezáleží 
na jménu obce, lidi, ti jsou všude stejní". 
Rezervace a předprodej vstupenek na 
MěKIS Kašperské Hory. 

Tradiční hudební slavnost „Den hud-
by“ se koná v nejbližším víkendu k ofici-
álnímu mezinárodnímu svátku hudby a to 
21. 6., letos to bude v sobotu 20. června. 
Cílem kašperskohor-
ského Dne hudby 
je zachovat různo-
rodost hudebních 
žánrů. Program slav-
ností zpestří hudební 
divadelní představení 
divadla Bob a Bobek, 
také vystoupí úspěšná 
místní taneční skupi-
na Power, která v le-
tošním roce dosáhla 
řady medailových 
umístění v regionál-
ních i celorepubliko-
vých tanečních pře-
hlídkách. Z hudební 
nabídky se můžete 
těšit na dívčí kapelu 
Barakudy, písnič-
ky z muzikálu Děti 
ráje autora Michala 
Davida, country pís-
ně zazpívá známá 
Šárka Rezková, za-
zpívat spolu s ní si 
budete moci určitě 
písně „Pojď a dej mi 

pusu“ nebo „Borůvková“.
Z okolí zahrají např. kapely I´m 

Age nebo Sušická kapela Sirkyskon. 
Podrobný program naleznete na plaká-
tech nebo na webu města. 

Nebude chybět občerstvení. Hlavní 
program se odehraje tradičně na kaš-
perskohorském náměstí pod kostelem 
sv. Markéty.

Cyk listická „Kašperská 66“ se ode-
hraje ve městě a okolí taktéž v sobotu 
20. 6., kdy se koná již 17. ročník této 
akce. Prezence účastníků je v měst-
ském kině v Kašperských Horách. 
Podrobné informace naleznete v KHZ 
na str. 18 nebo na webu www.kasper-

ska66.cz.
Hrad Kašperk, který je otevřen již od 

dubna, se v červnu podílí na organizaci 
divadelní komedie s názvem „Helena The 
Fat“. Hra je zrcadlem předsudků moderní 
doby. Více než jindy z ní vyplývá paradox, 
že přes dostatek informací, který nám mo-
derní doba nabízí, jsme mnohem více slepí 
a bezradní. Divadlo se uskuteční 20. 6.

Jednou z posledních červnových akcí je 
konání benefičního koncertu „Brána ne-
bes – Vít Aschenbrenner a hosté“ v koste-
le sv. Mikuláše v sobotu 27. 6.

Zveme vás na poslední akci do Horského 
klubu na tvořivou dílnu pro dospělé s ná-
zvem „Přástky“.  Tentokrát si budete moci 
uháčkovat svého medvídka.

Podrobnější informace a termíny akcí 
naleznete na konci zpravodaje v kulturním 
programu nebo na plakátcích vyvěšených 
na výlepních plochách nebo na Facebooku 
MěKIS.

Věřím, že vás některá z vyjmenovaných 
akcí zaujme a těším se na viděnou na ně-
které z nich. Pokud budete mít na nás 
otázky nebo náměty na jiné akce v budouc-
nu, zastavte se za námi v kanceláři MěKIS, 
rádi vás vyslechneme.

Přeji krásný červen a pohodové léto. 

Veronika Rosecká, vedoucí MěKIS

dokončení ze strany 1
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Pátek 19. 6. 2015 

19.00 hodin
Kino Kašperské Hory  /

Knihovna
V posledních týdnech jsme dopl-

nily knihovní regály novými kniha-
mi. Např. od spisovatele Vondrušky 
1. i 2. díl Husitské epopeje – máme 
i 4 díly Přemyslovské epopeje. Z li-
terární soutěže Magnezia litera jsme 
vybraly knihu roku „Básník“ – Román 
o Ivanu Blatném“. Dále máme nové 
knihy od Petry Soukupové „Pod sně-
hem“, H. Whitton nové historické ro-
mány „Královnin nápadník a Kunhuta 
Přemyslovna“. Krásna knihu od Z. 
Maléřové „Dopis Cyranovi“. Další 
zajímavá kniha „Věda nepadá dale-
ko od stromu“. Popisuje příběhy 14 
významných vědeckých rodin např. 
Heyrovských, Wichterlů nebo Holých. 

Věříme, že si v naší knihovně 
vyberete. 

Ludmila Veselá 
Městská knihovna 

"Jak chutná Francie"
V sobotu 13.6. Vás srdečně zveme na 

večer plný nejen šansonů, ale tentokrát 
i francouzských chutí. 

Paní Eva Kriz-Lifková s klavírním 
doprovodem pana Dvořáka Vás prove-
dou krásnými šansony po všech koutech 
Francie. 

My v Nebespánu Vám připravíme záži-
tek i pro Vaše chuťové buňky. 

Vstupné: 
350 Kč včetně večeře o dvou chodech, •	

Francouzské šansony počtvrté 
v  Nebespánu!

ochutnávky specialit a sklenky fran-
couzského rosé (rezervaci doporučuje-
me na 18:00)
150 Kč včetně ochutnávky typických •	
francouzských specialit (amuse bouche/ 
malé jednohubkové porce) 

Rezervace:
na tel. 603 253 242•	
na mailu: info@nebespan.cz •	
na webu www.nebespan.cz•	

Těšíme se na Vaši návštěvu!
Sabina Kmecová

Prodám: tel.: 
602 263 756

Příští veřejné zase-

dání se uskuteční 

18. 6. 2015 

od 17.00 

v Horském klubu. 

Jste srdečně zváni!
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Vážení spoluobčané, 
rozhodla jsem se zveřejnit i já svůj pří-

spěvek a názory do Kašperskohorského 
zpravodaje o tom, co se mi na Kašperských 
Horách líbí a nebo nelíbí. Přednostně 
oceňuji tu možnost, že svůj názor může 
zveřejnit každý občan, který má zájem 
se vyjádřit, nebo svým příspěvkem za-
ujmout. Tato možnost dříve nebyla a tu-
díž Kašperskohorský zpravodaj byl docela 
nudný a pro Město škoda tisku a papíru. 
Úvodem bych chtěla říct, že Kašperské 
Hory znám už skoro 50 let, protože už jako 
malá holka jsem sem jezdila na prázdniny 
k babičce a dědovi. Já malá holka z města 
jsem zde na vesnici obdivovala vše co jsem 
nikdy nemohla zažít ve městě a dokonce si 
pamatuji i místní rozhlas s úvodní zněl-
kou, která hrála vždy, když se občanům 
něco sdělovalo, třeba jaká bude pohádka v 
neděli v kině. Tato věc se nezměnila a fun-
guje nejméně už 50 let, ale jinak musím říct 
a přiznat, že za těch 50 let bývalá vesnice se 
změnila v překrásné a čisté město.

Bohužel co mi zde nejvíce vadí a mrzí 
jsou lidé v sociální nouzi a bezdomovci, za 
to sice nemůže jenom Město, ale i dnešní 
doba. Bohužel i já patřím mezi tyto, jak se 
moderně říká „socky“. Bohužel mám i ten 
pocit, že občan, který se v této sociální 
situaci někdy ocitne, tak už zřejmě nelze 
z tohoto bludného kruhu ven a dokon-
ce mám dojem, že nás chudých stále více 
přibývá.

Umím si představit jak bude jednou toto 
krásné město přeplněno chudinou a plné 
zoufalých občanů a matek samoživitelek. 

Možná si, ale budem připadat jako v Ráji 
až budeme sedět na těch městských lavič-
kách u krásného kostela a čekat co nám 
padne do klína.

Závěrem bych totiž chtěla podotknout, 
že za trvání funkce starostky Města Aleny 
Balounové jsem například já exekučně 
přišla o všechen majetek v osobním vlast-
nictví a nebo nabytý dědictvím a ačkoliv 
jsem úřad opakovaně upozorňovala na 
chyby a nedostatky v rozhodnutích o dáv-
kách a příspěvcích a marně se odvolávala 
prostřednictvím sociálního odboru Města, 
který už v současné době zanikl, tak úřed-
nice argumentovaly tím, že nejsou chari-
ta a nebo, že jsem se neměla rozvést a mít 
děti. Žádný z mých návrhů, nebo žádostí 
nikdy nepřijaly a mé stížnosti Město igno-
rovalo. Tak jsem byla dohnána až k emi-
graci do ciziny, neboť od roku 2004 jsem 
se ocitala v roli nezaměstnané samoživi-
telky se třemi dětmi v absolutní bídě pod 
hranicí životního minima a nesnesitelného 
utrpení bezmocnosti bez sociálních dávek 
a příspěvků. Tudíž za celé funkční období 
ve funkci paní starostky Aleny Balounové 
jsem se svými dětmi tloukla bídu a přišla 
o majetek, ačkoliv jsem nebyla nikde za-
dlužená. Bez příspěvků a podpory jsem ve 
finále byla Městem dokonce ožebračena o 
přeplatek z dražby nemovitosti vlastního 
bytu o částku 170.000 Kč údajně za vod-
né a stočné. Proto ani mě nejde logicky do 
hlavy, kam zmizely moje peníze od státu 
na které jsem měla v té době nárok.

Proto článek ve zpravodaji ročník 11, 
číslo 4, rok 2015 pod názvem „Můžeme se 

Stalo se...
zamyslet“ považuji za věruhodný a souhla-
sím s názorem Jindřicha Schmieda a přes-
to ho osobně neznám ani nevím o koho se 
jedná, tak se s ním plně ztotožňuji, protože 
já přesně vím, kdo mě jako občanovi věšel 
bulíky na nos a nebo doslova tahal za rypák 
a na kom se také třeba dalo vydělávat a na 
čem lze se i obohacovat.

Nebýt totiž paní starostky ve funkci, 
mohlo být naše město o jeden sociální pří-
pad míň a díky ní jsem to dotáhla až na 
post bezdomovkyně, která musí tahat vodu 
z potoka a být pro smích všem lidem nejen 
v okolí, ale i nežádoucí vizitkou pro turisty, 
náš stát a cizinu.

Čeho se ještě dočkám, to nevím, ale je to 
ve hvězdách...

Dále bych chtěla reagovat na článek 
Miroslavi Langerové, která byla nespoko-
jená s výběrovým řízením. Já si myslím, že 
ani tolik nezáleží, zda už byli někteří pře-
dem vybráni, jako na tom, že byli konečně 
vybráni občané dlouhodobě nezaměstna-
ní. Neumím si totiž přestavit, že by ně-
kdo mohl považovat za spravedlivé, kdyby 
byla vybrána přednostně zrovna Miroslava 
Langerová, která se sem před rokem pře-
stěhovala, ačkoliv věděla, že možnost práce 
je zde téměř nemožná a krom toho, pracuje 
v obchodě, tudíž práci má a ještě si stěžu-
je. Volná místa u technických služeb jsou 
i jinde v Rejštejně v Sušici a kdekoliv, tak 
může zkusit štěstí, než si bude příště zase 
stěžovat, nebo něco kritizovat.

Markéta Šubová „Peggy“

(Na přání autorky nebyla provedena korekce.)

23. května t. r. ve věku 92 let náhle ze-
mřel pan Josef Bártík dlouholetý učitel 
na školách  v Kašperských Horách.

Josef Bártík se narodil v roce 1922 ve 
Staších. Po absolvování základního vzdě-
lání studoval na státní reálce v Českých 
Budějovicích a tam pak v roce 1942 ještě 
maturoval na učitelském ústavu. Jako uči-
tel působil na školách sušického, pozdě-
ji klatovského okresu, a to v Nezdicích, 
Strašíně, Staších, Velharticích, až pak 
zakotvil v roce 1946 na české měšťanské 
škole v Kašperských Horách. Od roku 
1964 přešel učit na tehdejší učňovskou 
školu, kde se stal zástupcem ředitele.

Prošel řadou rozličných funkcí. Dlouhá 
léta pracoval ve výboru tělovýchovné jed-
noty, kde byl i předsedou. Byl rozhodčím 
I. tř. stolního tenisu (dvakrát dostal čest-
ný odznak ČSTV a byl mu udělen čestný 
titul „Vzorný rozhodčí“). Dvacet let vedl 
pěvecké soubory žactva a učňovské mlá-
deže. Jako režizér nacvičil několik diva-
delních představení s dětmi i dospělými 

ochotníky. Pracoval rovněž jako dobro-
volný strážce CHKOŠ a byl aktivním 
dopisovatelem do různých časopisů a den-
ního tisku.

Bártík mnoho let vedl dětské letní tá-
bory; o životě na těchto táborech např. 
v Klášterském Mlýně  
v Rejštejně či v Kojšicích, 
svědčí nesmírné množství 
zápisů a zážitků zazname-
naných v jeho každoročních 
kronikách. Kronikářem 
také vskutku byl. V roce 
1985 se stal městským kro-
nikářem. Kroniku psal jako 
první na speciálním psacím 
stroji, vyvázanou do kniž-
ní podoby, až do poloviny 
roku 1991.

Za svou letitou práci byl 
komunistickým režimem 
„odměněn“ v roce 1974 pro-
puštěním ze školské služby 
a živil se potom 15 let jako 

prodavač knih v Sušici. Po roce 1989 se už 
do školy nestačil vrátit.

„Pepíku, více než ocenění než jsi dostal 
na papíře, zůstane navždy ve vzpomínkách 
Tvých žáků a kolegů.“

Větrovcovi

Josef Bártík

Bártík přijímá od TJ poděkování za dlouholetou práci
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Jak se v minulém čísle Zpravodaje zmí-
nil starosta města, zastupitelé byli pozváni 
a sešli se v pátek 13. března v dopoled-
ních hodinách na pracovním jednání na 
téma Strategie udržitelného rozvoje města 
Kašperské Hory. V domnění, že budeme 
hovořit o potřebnosti a významu takového 
dokumentu, zda jej tedy nechat vypracovat, 
byli jsme (alespoň my ze sdružení Nové 
KH) překvapeni, když nám rovnou byla 
představena zástupkyně firmy, jež by měla 
strategii vytvořit. Firma prý byla vybrána 
ze tří oslovených; které byly vyzvány podat 
nabídku, to jsme se nedozvěděli. Po pre-
zentaci, jak takový dokument vypadá a co 
obsahuje, jsem připomněla, že město starší 
rozvojovou strategii takto širokého zamě-
ření má, byla vypracována specializovanou 
firmou  jako součást rozvojové strategie 
Mikroregionu Šumava-západ a financo-
vána z dotačních prostředků Regionálního 
operačního programu ROP -Jihozápad 
(kromě „příručního“ archivu starosty by ji 
k dispozici  mělo mít  v tištěné i digitální 
podobě městské informační středisko).

Přesto se většina přítomných shodla na 
vypracování strategie zcela  nové a proto v 
dalším průběhu jednání zastupitelé disku-
tovali o tématech, na která by se měl doku-
ment zaměřit. Za aktivní účasti zástupců 
našeho sdružení bylo pojmenováno cca 5 
hlavních  tématických okruhů s tím, že 
podle slov starosty bude k jejich podrob-
nému rozpracování a spolupráci na vytvá-
ření nového dokumentu ustavena pracovní 
skupina. Přesto, že jsme v diskusi přispěli 
řadou námětů, postřehů a připomínek, ni-
kdo z našeho nejpočetněji  zastoupeného 
sdružení v zastupitelstvu nebyl  ke spolu-
práci v pracovní skupině pozván (pokud 
vůbec pracovní skupina vznikla). 

Na základě svých zkušeností s přípravou 
obdobných dokumentů z minulosti vím, 
že většinu informací, údajů i námětů musí 
zpracovateli dodat a připravit objednatel 
rozvojového dokumentu, tedy vedení měs-
ta, neboť kdo jiný by měl lépe znát potřeby 
svých obyvatel a záměry dalšího rozvoje 
města. Zpracovatel dodaná data dosadí 
do předem dané osnovy a obalí příslušnou 
textovou „omáčkou“. Ze své profesionální 
úrovně a nezávislého nadhledu by pak měl 
připojit doporučení, jak kterou oblast čin-
nosti  a působení města rozvíjet.

Překvapivé je, že smlouvu na vypraco-
vání strategie udržitelného rozvoje rada 
města rozhodla uzavřít s Českým svazem 
ochránců přírody Rejštejn, zastoupeným 
Ing. Františkem Krejčím (bývalým ředi-
telem Národního parku Šumava). Kladu 
si otázku: Je spolek ochránců přírody tím 
dostatečně erudovaným subjektem k vy-
tvoření rozvojového dokumentu pro naše 
město? Navíc k osobě zastupující spolek, 
panu Krejčímu,  mám své výhrady mimo 
jiné i proto, že ještě jako ředitel parku na 

naše město (bez našeho vědomí a součin-
nosti) nechal v roce 2008 vypracovat  hod-
nocení ekonomické pozice města,  tzv. iR-
rating města za rok 2006, kde ekonomická 
situace města byla označena jako průměrná 
s výhledem na zlepšení vzhledem k exis-
tenci národního parku v regionu. Proti 
tomuto jednoznačně účelovému a zkres-
lenému  hodnocení jsem dopisem důrazně 
protestovala s upozorněním, že se budeme 
bránit třeba i právními prostředky, pokud 
nepravdivé a zkreslené  informace o našem 
městě bude správa parku jakkoli využívat 
nebo šířit. 

Když jsem se pak seznámila podrobněji 
s obsahem smlouvy o dílo, byla jsem pře-
kvapena ještě víc. Smlouva byla podepsá-
na 20. 3. 2015 s tím, že zpracovateli bude 
téměř polovina (90 tisíc korun) platby  za 
celé dílo (195 tis.) zaplacena do 14 dnů od 
vystavení faktury, kterou mohl v souladu 
se smlouvou spolek předat vzápětí po pod-
pisu smlouvy. Pokud si spolek ochránců 
pospíšil, dostal v podstatě platbu předem, 
ještě dřív, než se zavázal předat termínova-
nou  část plnění předmětu smlouvy, neboť 
první, rozborová část měla být předána do 
15. 4. t.r.  Zavázat se, že provedu platbu 
předem bez odpovídajícího „hmotného, 
hmatatelného“ plnění, navíc z prostředků 
města, které nejsou moje vlastní, ale byly 
mně svěřeny pouze do správy – to považuji 
od vedení města za velmi nestandardní až 
nezodpovědné. 

Pozoruhodný je i termín dokončení 
celého strategického dokumentu včetně 
zpracování výsledků dotazníkové akce do 
31. 5. 2015. Mimochodem – dotazníková 
akce je ve smlouvě ohodnocena částkou 35 
tisíc korun. Už si asi budu muset na různé 
podivné postupy zvykat, vytrhnu dvojlist 
dotazníku, který jsem dostala s posled-
ním Zpravodajem, zodpovědně vyplním 
požadované kolonky, neboť jako zastupi-
tel nemám jinou možnost se k budoucí-
mu rozvoji města vyjádřit a budu doufat, 
že stejně zodpovědně spolek ochránců 
přírody z Rejštejna v termínu od 25. do 
31. května zpracuje odevzdané dotazníky 
včetně mého, aby si zasloužil oněch 35 ti-
síc. Při vyplňování budu přemýšlet  o tom, 
proč se zpracovatelka Strategie cestovní-
ho ruchu pro město v roce 2011-2012 tak 
loudala, když na zpracování dokumentu 
potřebovala 8 měsíců a mezi tím několik 
schůzek se zastupiteli, podnikateli i obča-
ny. Pak budu vzpomínat, zda po nás nějaká 
instituce při žádosti o dotaci v předcho-
zích letech požadovala rozvojovou strate-
gii. Nějak si nemohu vzpomenout, asi už 
mi paměť neslouží. Co ale vím naprosto 
bezpečně – poskytovatel dotace si vždycky 
pečlivě ověřoval, zda žádáme na investici, 
která je v souladu s územním plánem. Ten 
je závazný nejen pro město, ale i pro orgány 
státní správy  a další veřejné instituce.

Mám vyplněno, ještě podpis ( i když ten 
po mně nechtějí), podepíšu - přece se za své 
názory nestydím, i jindy je  říkám  veřejně 
a jdu odevzdat, aby měl spolek ochránců 
s čím pracovat.  

    Alena Balounová, SNK Nové Kašperské Hory

P.S. Téma „Tělocvična“, které se opět 
objevuje v minulém Slovu starosty záměr-
ně nekomentuji, počkám  na dokončení 
stavby. 

(Na přání autorky nejsou v textu opravovány 
případné gramatické, stylistické či jiné chyby.)

Co nového přinese nová strategie rozvoje města?

IS a SEV NP 
ŠUMAVA  
v červnu 

Antistresové malování 
13. 6. sobota 13.00 - 16.00
Přijďte si vyzkoušet svou tvořivost, 

kreativitu a zručnost do naší tvořivé 
dílny, kde spolu s námi můžete prožít 
příjemné odpoledne a odnést si vlastno-
ručně vytvořené obrázky.

Rostliny zahradní a rostliny plané 
sobota 27. 6. 2015 od 10.00 - 14 .00 
Botanická vycházka do oko-

lí Kašperských Hor s Hanou 
Kohoutovou.

Těšíme se na Vaši návštěvu! 
Milada Janošíková 
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 Česko-německou bohoslužbou za-
čala 16. května letní sezona v šumav-
ském kostele sv. Mořice na Mouřenci 
nad Annínem. Součástí slavnosti bylo 
i oficiální otevření nového muzea, které 
vzniklo v prostorách sakristie a v oratoři 
nad ní. 

I tentokrát přijely na bohoslužbu desítky 
německých rodáků, kteří po válce odešli 
do odsunu a po roce 1989 nechali zdevas-
tovaný kostel opravit. „Už více než 20 let se 
na Mouřenci potkávají lidé z obou stran hra-
nice. Společně se modlí, zpívají, povídají si. 
To místo lidi spojuje. I tak můžeme hojit rány 
z minulosti,“ říká mouřenecký kněz Tomas 
van Zavrel.

Právě minulost 800 let starého román-
sko-gotického kostela připomíná malá mu-
zejní expozice, která vznikla v prostorách 
sakristie a oratoře. „Mouřenec v současné 
době žije. Navštěvují ho tisíce lidí, konají 
se tu koncerty a další akce. Nemůžeme ale 
zapomínat na historii. Kostel postavili naši 
předci a naši přátelé ho v 90. letech opravili 
a zachránili před zkázou. I to ukáže nová 
expozice,“ říká Hans Hermann Kaiser, 
předseda německého Podpůrného spolku 
svatého Mořice. 

Nové muzeum si budou moci návštěv-
níci prohlédnout při komentovaných pro-
hlídkách nebo v rámci pořádaných akcí. „O 
malé expozici, která představí světlé i tmavé 
kapitoly v historii Mouřence, jsem přemýš-

lel skoro dva roky. Především díky pateru 
Tomasovi, Heleně Pekárkové, Janě Kadlecové 
a německým přátelům z Podpůrného spolku 
svatého Mořice v čele s čestným předsedou 
Karlem Suchym se nám podařilo muzeum 
vybudovat. Součástí expozice jsou historic-
ké fotografie, dokumenty a vzácné artefakty. 
Prostory poslouží i jako malá studovna a bude 
tady možné vyslechnout ze záznamu vzpo-
mínky pamětníků a zhlédnout unikátní vi-
deozáznamy z historie kostela,“ říká průvod-
ce a člen týmu Přátelé Mouřence Lukáš 
Milota. 

Květnovou mší začal tradiční cyklus akcí 
„Léto na Mouřenci“. Až do září mohou 
lidé přicházet do kostela na bohoslužby, 
koncerty nebo přednášky. Jedním z vr-
cholných okamžiků sezony bude v ne-
děli 14. června od 15:30 koncert Lenky 
Filipové. „Na Mouřenec se moc těším. Nikdy 
jsem tam nebyla. Ale podle fotografií jde o mi-
mořádnou stavbu. Koncerty v takových kos-
telech mívají úžasnou atmosféru. Posluchači 
se mohou těšit na pestrou dramaturgii. Uslyší 
řadu mých písniček, které s Rytířovými 
texty mají stále nadčasové a aktuální  
sdělení. Zazní také samozřejmě kytarová kla-
sika autorů Bach, Vivaldi, Giuliani a dalších 
a nebudou chybět ani perličky z keltské mu-
ziky. Přijedu s hosty - pianistou  Jindřichem 
Konířem a Seanem Barry, který je virtuosem 
na keltskou harfu,“ zve kytaristka a zpěvač-
ka Lenka Filipová.

V rámci Léta na Mouřenci vystou-
pí v kostele také AD HOC KVARTET, 
písničkář Toník Yetti Jelínek, varhanice 
Markéta Schley Reindlová spolu se so-
pranistkou Gabrielou Pechmannovou, 
Pellant trio nebo kašperskohorský Druhý 
pokus. O gotických freskách bude na 
Mouřenci přednášet prof. Jan Royt, 
přednášku o kostnici připravil archeolog 
Martin Čechura. V červenci a srpnu bu-
dou v kostele také pravidelné komentované 
prohlídky. Podrobný program a informace 
o předprodeji vstupenek najdete na inter-
netových stránkách www.pratelemouren-
ce.cz nebo na Facebooku: www.facebook.
com/mourenec.

Při letních akcích bude na kostele vlát 
nový prapor obce Dlouhá Ves. Jeho součástí 
je i kopí svatého Mořice. „Obec Dlouhá Ves se 
hrdě přihlásila k Mouřenci – nejstarší docho-
vané křesťanské stavbě na území naší obce,“ 
připomněla starostka Ivana Vítovcová. 

Lukáš Milota

Na šumavském Mouřenci otevřeli malé muzeum

BYL  PRVNÍM...

Před 70 lety se Kašperské Hory staly 
opět součástí Československé republiky. 
Německé obyvatele vystřídali čeští osíd-
lenci z nejbližšího okolí a s nimi přicházeli 
i školáci, pro které byli potřební čeští uči-
telé. A tím prvním byl JAN HOFFMAN, 

který by letos se dožil Baťovských 99 let.  
Do školy chodil v Kolinci. Po absolvování 
Učitelského ústavu v Plzni roku 1935 byl 
přijat na měsíc do školy v Hlavňovicích, 
kde byl přivítán panem řidícím slovy “Ráno 
v pět jdeme sekat louku“, a tak poznal, co 
vše učitelské řemeslo na vesnici obnáší. Po 
nekonečných žádostech o učitelské mís-
to  konečně roku 1937 nastoupil do ško-
ly v Mariánských Lázních a tam také v 
Sokole poznal svou nastávající Marii. Po 
zabrání Sudet museli Češi pohraničí opus-
tit a Jan dostal místo v Říčanech, odkud 
pocházela jeho Marie, se kterou se oženil. 
Po svatbě se přestěhovali do Sušice a Jan 
učil ve Volšovech a Mokrokusách.

Po skončení války požádal o místo v po-
hraničí, a tak 1.8.1945 byl přidělen do 
Kašperských Hor na místo řídícího učite-
le. V budově nynější školy byli ubytováni 
američtí vojáci, tak připravoval na vyučo-
vání budovu bývalé německé školy- dnešní 
Dětský domov. Po odchodu vojáků se po 
značných úpravách začalo vyučovat v ny-
nější budově. Ve vedlejší vilce Hoffmanovi 
bydleli a jak bylo tehdy samozřejmos-
tí, zapojili se ihned do veřejného života. 

Loutkové i ochotnické divadlo, Sokol, 
koncerty, to byla jejich parketa.

Jan byl do roku 1956 zástupcem ředitele 
školy a pak působil na Pedagogické škole 
v Sušici. Po čtyřech letech se stal ředitelem 
našeho Dětského domova a v roce 1963 
přešel na zdejší UŠ obchodní, kde byla 
ředitelkou rázná Arna Dušová, jako učitel 
němčiny. Po několika infarktech přestal 
učit a věnoval se práci matrikáře. Pro tra-
diční Vítání občánků nechal vyrobit u pana 
Chaloupky krásnou kolébku, která na rad-
nici slouží dodnes. Po odchodu do důchodu 
organizuje zájezdy pro důchodce, proto byl 
spoluobčany velice oblíben. Podobně i jeho 
manželka, která byla dlouholetou náčelnicí 
místního Sokola i nejstarší babičkou Merry 
při plavbě po Otavě.

Jan zemřel nečekaně 9. 6. 1981. Byl po-
zván do místní školy, aby žákům pověděl 
něco o práci matrikáře. Konec jeho života 
byl symbolický. Jeho poslední kroky vedly 
ze školy domů a tam jej zastihla ta zubatá 
potvora. Bylo mu pouhých 64 let. Tak si na 
něho, kdož jste jej znali, občas vzpomeňte, 
zaslouží si to.

-ek-
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V rámci sušické pouti se minulý rok popr-
vé konala akce zvaná „Noc na Andělíčku“. 
Záměrem pořadatele bylo zpřístupnit toto 
nádherné místo v nezvyklou dobu. Měla 
velký ohlas, a proto nejspíš kulturní ko-
mise města vybrala a finančně podpořila 
tento projekt i letos, kdy má rozšířenou 
podobu.  Noc na Andělíčku mohou ná-
vštěvníci prožít v tomhle létě osmkrát, a to 
tři první pátky v červenci, všechny pátky 
v srpnu a v pátek o sušické pouti, a to vždy 
od 19.00.

Program bude velmi rozmanitý. V pátek 
3. 7. Sušici navštíví kapela T´N´T z Prahy, 
která je známá svými aranžmá spirituálů a 
gospelových songů. Další pátek, 10. 7. se 
rozezní španělské tóny kytar skupiny Los 
Gitanos Rubios, která přinese do Sušice 
flamengo. Milovníci klasické hudby s čet-
bou z knihy Píseň písní si v pátek 17. 7. 
jistě vychutnají smyčcové Pellant Trio. Až 
z Paříže dorazí Gregoriánská schola, která 
povznese duše přítomných blíže k Bohu 
a povede nás v modlitbě v pátek 7. 8. 
Skladatel a písničkář z Valašských Klobúk 
Filip Mana navštíví naše město o týden 

Zase můžete prožít „Noc na Andělíčku“
později, v pátek 14. 8., aby 
strávil „Noc na Andělíčku“. 
Dva následující pátky za se-
bou, tj. 21.8. a 28. 8. zazní na 
Andělíčku zpěv chval z úst 
resp. sboru KOS Lomnice a 
Křesťanské sbory Vimperk. 
Doporučené vstupné je 
50 Kč.

Pro velký úspěch jsme si 
přáli, aby na sušické pouti 
v pátek opět zazněl krásný 
hlas Evy Henychové, která 
se doprovází na kytaře. Od 
21.00 převezme mikrofony 

pražská kapela Citová záležitost a rozjede 
srdce rozžíhající chvály. Uslyšíte i pravdivé 
příběhy lidí, jejichž životy byly radikálně 
změněny.

„Cyklus s názvem Noc na Andělíčku po-
řádáme nejen pro radost těla a ucha, ale také 
pro radost duše“ říká známý šumavský kněz 
P. Tomas 
van Zavrel 
a dodává: 
„Přál bych 
si, aby ti, kdo 
hledají odpo-
vědi na sví-
zelné otázky 
svých životů, 
našli útěchu. 
Setkávám se 
ve své službě 
často s lid-
mi, kteří 
mají zájem 
o Boha, ale 
nejsou schop-
ni přijmout 
Církev jako 

Tento rok slaví Dobrá Voda u Sušice 
hned několik výročí - 1070 let od naroze-
ní sv. Vintíře, 980 let od úmrtí sv. Vintíře 
v poustevně Březníku u Dobré Vody 
a zároveň 280. výročí založení farnosti. 
„Rozhodli jsme se takovou výjimečnou 
událost důstojně oslavit,“ říká administrá-
tor farnosti P. Tomas van Zavrel a dodává: 
„Sv. Vintíř spojoval lidi a v tomto duchu se 
ponesou i nastávající oslavy. Proto jsme po-
zvali nejrůznější lidi, a to jak praktikující 
křesťany, tak i lidi hledající, aby se zapojili 
do jejich příprav. Tím se staneme skutečným 
spojovacím článkem a znamením společen-
ství, jak nás to Pán Ježíš učí.“ 

V plánu je bohatý program s duchovní-
mi, vzdělávacími, sportovními, zábavný-
mi a kulturními prvky. Od 13. června do 
29. srpna čeká něco návštěvníky každou 
sobotu. Připravil jej spolek Šumavské 

cesty a je do něj zapojeno mnoho dobro-
volníků. Kurátorka Zuzana Jonová při-
chystala pro muzeum Šumavy – Dobrá 
Voda velmi zajímavou jubilejní výstavu 
s názvem sv. Vintíř – stavitel mostů. Ing. 
Václav Volenec koordinuje téměř každo-
denní komentované prohlídky kostela sv. 
Vintíře, který každé léto přiláká 1000 
návštěvníků pro svůj neobvyklý interiér 
skleněných artefaktů. Od křížové cesty 
přes retabulum, menzu, ambon, sochu 
sv. Vintíře až po Betlém ho vytvořila 
věhlasná sklářská výtvarnice Vladěna 
Tesařová. Část interiéru byla f inancová-
na z fondů Evropské unie. 

Celé jubilejní léto je ohraničeno 
dvěma duchovními pilíři: jarní pou-
tí 7. června 2015 a patrociniem 11. říj-
na 2015. Jarní pouť bude celebrovat 
břevnovský převor Prokop Siostrzonek 

O.S.B. z Benediktinského arciopatství 
sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze, kde se 
nachází ostatky sv. Vintíře, jehož duchovní 
život započal v bavorském Niederalteichu. 
„Sv. Vintíře lze nazvat skutečným 
Evropanem“ říká P. Tomas van Zavrel 
a dodává: „Nenechal se omezovat státními 
hranicemi a kulturami. Považuje se proto 
za patrona příhraniční spolupráce. Z tohoto 
důvodu jsme na říjnové patrocinium pozvali 
opata Mariana z benediktinského opatství 
sv. Mořice v Niederalteichu a velmi nás po-
těšilo, že naše pozvání přijal.“ 

Doufáme, že Dobrovodské léto obohatí 
nás všechny – pořadatele, Šumaváky, kteří 
viděli kostel vstávat z ruin, a návštěvní-
ky, kteří se sem v nemalém počtu sjíždějí. 
Moc bychom si to přáli!

Helena Pekárková

Dobrá Voda u Sušice oslavuje celé léto

rodinu. Zvu všechny lidi, ale zejména tyto 
hledající duše. Neříkám, že znám všechny od-
povědi, ale někdy stačí malé světlo naděje, aby 
na své cestě dokázali pokračovat dál.“

Po celou dobu pátečních programů bude 
možné si zapálit svíčku, svěřit své bolesti 
a strasti P. Tomasovi příp. dalším přímluv-
cům, které se za vás budou modlit. Můžete 
také přijít a poradit se o něčem, co máte na 
srdci; naleznete tu naslouchající ucho a ote-
vřenou náruč pro to, co Vás tíží. Zároveň je 
příležitost přistoupit k duchovnímu rozho-
voru nebo ke zpovědi. Duchovní podporu 
zajišťuje římskokatolická farnost Sušice 
a členové sušického sboru Církev bratrské. 
Nenechte si tyto večery ujít a přijďte se 
kulturně a duchovně nabít na tomto nád-
herném místě. Slibuji Vám, že nebudete 
zklamáni.

Helena Pekárková
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Pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje 
RSDr. Václava Šlajse a za finanční podpory 
Plzeňského kraje pořádá spolek Šumavské 
cesty, z. s. Plzeň ve spolupráci s římskoka-
tolickou farností Dobrá Voda.

Přijďte si užít Šumavu!
Každou sobotu jiný program pro všechny 

věkové kategorie a večer koncert nebo diva-
delní vystoupení v kostele sv. Vintíře.

Začínáme v sobotu 13. června 2015!
Dobrá Voda u Hartmanic je osada, které 

dominuje kostel sv. Vintíře s krásnými skle-
něnými artefakty známé umělecké sklářky 
Vladěny Tesařové. Nejznámější je mohutný 
skleněný oltář, ale ani křížová cesta, betlém, 
či socha sv. Vintíře nejsou méně zajímavé a 
inspirující. Vše je tónováno barvou klasic-
kých historických šumavských sklářských 
výrobků. Kostel má velmi pohnutou his-
torii. V době existence vojenského újezdu 
sloužil jako skladiště a z jeho mobiliáře se 
nezachovalo téměř nic. V dnešní době je již 
kostel znovu vysvěcen a postupně se do něj 
vrací život. Přijďte i vy obdivovat genius loci 
tohoto kouzelného místa.

Aktivnímu létu 2015 v Dobré Vodě 
bude předcházet v neděli 7. 6. 2015 ve 
14.00 Českoněmecká pouť a mše svatá 
v kostele sv. Vintíře a od 15.30 slavnostní 
zahájení výstavy „Poustevny a poustevní-
ci v Západočeském kraji“ v  Muzeu Dr. 
Šimona Adlera v Dobré  Vodě.

Program Aktivního léta 2015 v Dobré 
Vodě:

13. 6.                                                                                                         
14.00 Záchranáři v Dobré Vodě                                                                                                              
19.30 Koncert Vlaďky Bauerové                     
20. 6.                                                                                                                     
14.00 Roztančená a rozezpívaná  Dobrá  

 Voda                                                                                     
16.00 Koncert Spirituál Kvintetu                                                               
19.30 Ofélie – vystoupení baletní skupi 

 ny při ZUŠ Chomutov                                                       
27. 6.                                                                                                                      
14.00 Dobrá Voda plná her pro děti  

 i dospělé                                                                                         
19.30 Koncert Mladé dudácké muziky
4. 7.                                                                                                                            
14.00 Sportovní den v Dobré Vodě                                                                                                    
19.30 Koncert Los Gitanos Rubios
11. 7.                                                                                                                      
14.00 Léčivé plevele v okolí D. Vody                                                                                         
19.30 Divadlo Nahoď z Chomutova
18. 7.                                                                                                                        
10.00 Z Dobré Vody do Dobré Vody  

 ani na kole ani pěšky - vyzkou 
 šejte koloběžky        

1930 Divadelní představení Divadla  
 Rynek - O hoře Hamižné

25. 7.                                                                                                                        
14.00 Šikovné ruce v Dobré Vodě                                                                                                            
19.30 Koncert skupiny Elthin

1. 8.                                                                                                               
10.00 Hledáme nejen v Dobré Vodě  

 (Geocaching)                                                                    
19.30 Koncert S.N.M. Rokycany
8. 8.                                                                                                              
10.00 Dobrá Voda a okolí z cyklistic 

 kého sedla                                                                        
20.00 Koncert Pellant Trio
15. 8.                                                                                                          
10.00 Po stopách zlata v okolí D. Vody                                                                                        
19.30 Koncert Ireny Budweiserové
22. 8.                                                                                                          
14.00 Dobrovodské hraní s dětmi, pá 

 nem, paní aneb co není v hlavě,  
 může být v nohou        

19.30 Koncert skupiny Zebedeus
29. 8.                                                                                                          
14.00 Slavnost pramene v D. Vodě                                                                                           
19.30 Koncert barokní hudby "Ty spíš,  

 duše moje"
Barokníohňostroj                                                                                                                           
Závěr Aktivního léta 2015 v Dobré 

Vodě a zároveň poslední sobotní akce 
v rámci programu Devíti týdnů baroka 
pořádaného ve spolupráci s Evropským 
hlavním městem kultury Plzeň 2015. 

Dostupné občerstvení: Restaurace 
Chata na Rovině (cca 1 km), restaurace 
Vintíř v Hartmanicích (cca 3,5 km po 
modré turistické značce), cukrárna Café 
27 v Hartmanicích (cca 3,5 km po modré 
turistické značce).

Bližší informace o programu Aktivní 
léto 2015 v Dobré Vodě a předpro-
dej vstupenek na večerní program:                                                                                                      
s u m a v s k e . c e s t y @ c e n t r u m . c z , f a -
c e b o o k ,w w w. s u m a v s k e c e s t y . c z ,                                                                            
+420 603 265 034, +420 724 006 625

Městské informační středisko 
Hartmanice, ishartmanice@muhartma-
nice.cz, www.muhartmanice.cz, +420 376 
593 059

Slavnost pramene: info@plzen2015.cz, 
www.plzen2015.cz, +420 776 663 3394

Město Hartmanice zve všechny obyva-
tele i návštěvníky na oslavy 700 let města, 
které proběhnou 11.-13. 9. 2015.

Všechny návštěvníky Aktivního léta 
2015 v Dobré Vodě zveme na komentova-
nou prohlídku kostela sv. Vintíře a v pří-
padě zájmu doporučíme turistické trasy 
v okolí Dobré Vody (Březník s kapličkou 
sv. Vintíře, Hartmanice s nejvýše polože-
nou synagogou v Čechách, hornická kap-
lička, kaplička sv. Martina na bývalých 
Zadních Paštích apod.). 

Další zajímavosti Plzeňského kraje ne-
jen na Šumavě naleznete na www.turistu-
raj.cz

Sledujte: www.sumavskecesty.cz 
a facebook.

Šumavské cesty, z.s., Plzeň

Aktivní léto 2015 v Dobré Vodě Báseň
 

 
   Příroda maluje.

Když příroda maluje
mé myšlenky v hlavě krouží
a ruka má v tom klidu
touží zase psát, snad se i raduje,
že ví co do básně dát
ta možnost ze slovy si hrát.
Jak ruka malíře 
co se štětcem si hraje,
snadný má výběr barev...
šedivě bílé mlhy co od rána
nad krajinou panuje
a snad jen šumavský les a bor
si potichu stěžuje,že mlha
jak nevěstin závoj skrz něj
se vidí stěží,nad krajinou
se válí a leží.
Tak štětec vyčaroval tu žlutou zář
kdy na skicu namaloval
slunci tvář a v teplým sáčku
z barvy modrého nebe
vykouklo z pod obláčku...
Teď příroda s poledním časem
znovu štětcem maluje
a barvy míchá a skicu čaruje.
V moři barev hledá...
šedivá, bílá, zelená i hnědá,
je to zvláštní obraz
snad očí odraz a nová role,
kdy mlha padla do údolí
a malíř příroda si brouká...
A na obraze vyskytly se
kopce,louky,lesy a dal
malování vzpruhy, kdy sem tam
bílou barvou zasněžených
sjezdovek pruhy,zvláštní výtvor
snad krásné znaky snižující se oblohy
a mezi kopci plují mraky.
A teď malířův štětec vymaloval mě
sedící na kameni jak sochu
a v ruce oranžový blok...
nešetřil barvami.
K nohám vypustil
ten šedivý mlhavý opar
co zahaluje mě snáze
s mými myšlenkami v celé mé kráse.
Snad jen borovice co nade mnou
stojí a její jehličky v zeleném chvojí
co zde malíř zanechal...
jen ona vidí do dalekých strání
a mě celou halí těmi větvemi
a před tou ztěžklou mlhou brání.

Miroslava Langerová
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Náš krajan – mistr Jan Hus
Jen málo postav české historie vplynulo 

nesmazatelně do národního povědomí tak 
jako Jan Hus. Znovu a znovu si klademe 
otázku, odkud prýští podmanivá a stále 
svěží síla této osobnosti i přes časový od-
stup více než šesti století. Nás obyvatele a 
přátele Šumavy a Pošumaví naplňuje hr-
dostí skutečnost, že Mistr Jan z Husince je 
naším krajanem.

(...)
Krajané a blízcí přátelé
Jak už bylo připomenuto, z krajanů byl 

Husovi nejblíže mis-
tr svobodných umě-
ní a děkan artistic-
ké fakulty Křišťan 
z Prachatic (po 1360 
– 1439), teolog, lékař, 
botanik, matema-
tik, astronom. Patřil 
k univerzitním mi-
strům, které silně 
zaujalo učení anglic-
kého náboženského 

reformátora Jana Viklefa. Husa hned od 
začátku svého působení v Praze podporo-
val na studiích. Roku 1411 odmítl vyhlá-
sit v kostele sv. Michala, kde byl farářem, 
klatbu proti Husovi. Jeho poměr k Husovi 
lze charakterizovat vztahem učitele a žáka. 
Po Husově uvěznění v Kostnici se Křišťan 
vydal na koncil a s Husem zde dokonce 
mluvil. Nakonec byl sám zajat a teprve 
na Zikmundovu přímluvu ho věznitelé 
propustili.

Další krajan a jeden z nejbližších 
Husových přátel pocházel z nedalekých 
Kašperských Hor – Jan, řečený Kardinál 
z Rejštena (Reichensteina), právník a di-
plomat. „Iohannnes Cardinalis“ se narodil 
v Kašperských Horách kolem roku 1375, 
své studium na pražské univerzitě zahájil 
v roce 1394, po deseti letech ho Jan Hus 
promoval na mistra svobodných umění 
a v roce 1407 získal ještě titul bakaláře 
práv. Byl královským vyslancem u kardi-
nálského sboru v Itálii a v roce 1409 ho 
král Václav IV. vyslal na koncil do Pisy. 
Od roku 1414 stál v čele univerzitní dele-
gace na kostnickém  koncilu, kterou dále 
tvořili Jan z Chlumu a jeho písař, bakalář 
Petr z Mladoňovic a také mistr Křišťan 
z Prachatic. Mistr Jan Kardinál se tak stal 
svědkem Husova odsouzení i jeho mu-
čednické smrti. Jan Kardinál Husa bránil 
již ve sporech s arcibiskupem Zbyňkem 
Zajícem z Hazmburka. Zvláštní pozornost 
si zaslouží Husův list Janu Kardinálovi 
z Rejštejna z června 1413, v němž Hus po-
prvé vyhlásil, že se postaví proti svým ne-
přátelům a pomocníkům Antikristovým, 
bude-li třeba i za cenu smrti na hranici. 
V listu dále v biblickém duchu  uvádí: 
„Lépe je dobře zemřít než špatně žít. Kdo 
přidává vědění, přidává práce. Kdo mluví 
pravdu, hlavu mu rozbijí. Ze smrti hrůzu 

kdo má, ten radost ze života ztrácí. Nade 
vším vítězí pravda.!“ S upřímnými obava-
mi o bezpečí přítele Jana Kardinála psal Jan 
Hus v dopise přátelům v Kostnici 3. ledna 
1415: „Prosím, aby mistr Jan Kardinál byl 
opatrný, poněvadž  všichni byli pokušitelé, 
kteří se mu zdáli přáteli. A slyšel jsem od 
těch, kteří mne vyslýchali, jak řekli:“Jaký-
si Jan Kardinál, ten hanobí papeže i kar-
dinály říkaje, že jsou všichni svatokupci:“ 
Ať se přimkne mistr Kardinál ke dvoru 
královu, co jen může, aby ho nezatkli jako 
mne.“ Historik F.M. Bartoš (na rozdíl od 
mínění Jiřího Kejře) pokládal mistra Jana 
Kardinála za „Otce – Patera“, který ještě 
v poslední chvíli se pokoušel v Kostnici 
zachránit Husovi život přemlouváním 
k přistoupení k maximálně přijatelné od-
volací formuli. Po návratu z Kostnice byl 
Jan Kardinál v letech 1416 a 1417 zvolen do 
úřadu rektora univerzity. Za jeho rektorství 
univerzita dala znovu do oběhu své osvěd-
čení o všestranné bezúhonnosti mistra Jana 
Husa a mistra Jeronýma Pražského, mimo 
jiné adresované i kostnickému sněmu. 
K Husovým přátelům z řad krajanů lze 
také přičíst studenta univerzity Václava ze 
Sušice, při jehož povýšení na bakaláře roku 
1400 promluvil právě Jan Hus. Znění této 
promluvy se dochovalo a vysvítá z něho 
blízký přátelský Husův vztah k tomuto 
studentovi.

(...)
Reformátor, kazatel a mučedník
Mistr Jan Hus, římskokatolický kněz, 

náboženský myslitel, univerzitní učitel, 
reformátor a kazatel se na počátku 15. sto-
letí stal vůdčí osobností reformního hnutí 
v Čechách. Po Johnu Wyclifovi, jehož ná-
zory se ve svém úsilí inspiroval, byl jedním 
z prvních reformátorů církve, který téměř 
o jedno století předešel své následovníky 
jako Luthera, Kalvína a Zwingliho. Hus 
inspiruje dodnes svým příkladem zásado-
vosti, statečnosti, svobody svědomí i věr-
nosti Kristovu učení.

Vytrvalá obhajoba myšlenek k nápravě 
věcí týkajících se života církve a společ-
nosti mu přinášela četné nesnáze. Dostal 
se do ostrého sporu s církevní mocí, byl 
dán do klatby a po vyhlášení interdiktu 
musel opustit Prahu. Po příjezdu na kon-
cil v Kostnici byl záhy zatčen, vsazen do 
vězení a nucen k odvolání jako heretik – 
„kacíř“, zbaven kněžského svěcení a pře-
dán světské moci k trestu smrti upálením 
6. července 1415. Některé Husovy názory, 
například ten, že kněz ve hříchu neplatně 
udílí svátosti, jsou dodnes katolickou círk-
ví vnímány jako věroučně nepřijatelné.

Po celá staletí byla s Husovým jménem 
spojena zcela odlišná hodnocení. Na jedné 
straně byl v církvích české reformace ctěn 
jako Boží svědek, v demokratické společ-
nosti jako vzor pravdivého, odpovědného 
člověka. Na druhé straně v římskokato-

lické církvi byl pokládán stále za kacíře, 
jehož postoje tuto církev ohrožují a jehož 
památku je třeba vymazat. Teprve vyhlá-
šení papeže Jana Pavla II. při návštěvě 
v Praze roku 1999 dalo podnět k hlubším 
vzájemným rozhovorům a širšímu vědec-
kému bádání o Husově osobnosti na mezi-
národní úrovni. Mistr Jan Hus byl aktuál-
ně papežem nazván jedním z reformátorů 
církve. Při tomto aktu nešlo ani nemohlo 
jít o Husovu rehabilitaci ale o „uzdravení 
historické paměti“. 

S větším historickým porozuměním je 
nutno dnes brát na vědomí specifičnost 
Husovy pře. Je zřejmé, že bez porozumění 
myšlení, pocitů a představ a především du-
chovního světa té doby nelze pochopit ani 
konkrétní dějinné události před šesti sty 
lety. Lze shrnout, že Hus dospěl k názoru, 
že člověk nemá zachovávat jiný zákon než 
zákon Boží, který je nejúplnější a nejuži-
tečnější. Jeho nadřazenost vůči zákonům 
lidským je tak vysoká, že je jedinou nor-
mou, kterou se má člověk řídit. Hus chá-
pal tento Boží zákon přímo jako závaznou 
normu a postavil se tak ve skutečnosti na 
pozice mimo reálný život. Husova úcta ke 
Kristovu zákonu tryskala z jeho hluboké 
zbožnosti a byla také směrnicí pro jeho svě-
domí, kterému se nechtěl za žádných okol-
ností zpronevěřit. Husova zatvrzelá snaha 
neporušit Kristův zákon ovšem narazila na 
jeho soudce, kteří se výhradně pohybovali 
v kolejích předpisů a článků kanonického 
práva. Mezi Husem a jeho soudci tak zela 
nepřekonatelná propast. 

Hus zůstává velkým tématem české his-
torie i dějin světové reformace. V pohle-
dech na osobnost Mistra Jana Husa a její 
význam sotva kdy bude dosaženo plné sho-
dy. Nicméně mnohé z Husových myšlenek 
mohou i dnes naléhavě inspirovat a spojo-
vat všechny lidi dobré vůle:

    „Hodné jest každému člověku, aby nic vše-
tečně nedržel, ale poznaje pravdu Boží, pevně 
se jí držel až do smrti; neboť pravda konečně 
osvobodí; neb praví Pán Ježíš: „Ostanete-li 
v mé řeči, věru moji učedlníci budete a vy po-
znáte pravdu a pravda vysvobodí vás.

Protož, věrný křesťane, hledaj pravdy, slyš 
pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, prav 
pravdu, drž pravdu, braň pravdy až do smrti; 
neb pravda tě vysvobodí od hříchu, od ďábla, 
od smrti duše a konečně od smrti věčné, jež jest 
odloučení od milosti Boží.“ (Hus,Výklady)

   „Také prosím, abyste se milovali, dob-
rých násilím tlačiti nedali a pravdy každému 
přáli.“ (List Mistra Jana Husa přátelům 
v Čechách z 10. 6. 1415) 

PhDr. Vladimír Horpeniak
Muzeum Šumavy Kašperské Hory

(Text byl redakčně zkrácen, celý příspěvek si 
můžete přečíst na webových stránkách města v 

odkazu Co se do Zpravodaje nevešlo.)
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V sobotu 20. června 2015 se uskuteč-
ní již 17. ročník silničního cyklistického 
závodu „Kašperská 66“. Tak jako posled-
ní roky očekáváme na stovku závodníků, 
kteří změří síly v okolí Kašperských Hor. 
Nejprve dopoledne na časovce do vrchu, 
kdy od 10.00 hodin budou startovat cyk-
listé z Amálina údolí směrem na Bílý po-
tok a prudkým stoupáním až na Zhůří. 
Odpoledne ve 14.00 hodin odstartuje hro-
madný závod od kina na Náměstí směrem 
Dlouhou ulicí, Na Prádlo, Lišák, Mlýn na 

Cyklistická „Kašperská 66“  
a uzavírka komunikace

rybníce, Červená, Karlina pila, Rejštejn 
a po Staré rejštejnské kolem ovčína na 
Kašperské Hory ulicí Nerudovou. Tento 
okruh se pojede celkem 4 x  a bude úplně 
uzavřen pro motorová vozidla v době od 
14.00 do 16.30 hodin. Věříme, že všich-
ni řidiči budou respektovat toto omeze-
ní, za což jim pořadatelé předem děkují. 
Aktivní cyklisty zveme k účasti na závodě 
a všechny ostatní k fandění, či pomoci při 
organizaci.
                Cyklistický oddíl KT-TJ Kašperské Hory

Díky pořadatelské aktivitě oddílu OB TJ 
Kašperské Hory se podařilo, navázáním 
spolupráce s velkým pražským klubem SK 
Praga, přivítat o víkendu 16. a 17. května 
více jak 1 300 závodníků z celé republiky 
v nově zmapovaném prostoru lesního kom-
plexu Sedla a hradu Kašperk.

V sobotu dopoledne se louka 
v Albrechticích u Sušice postupně zaplňo-
vala účastníky závodu a pestrobarevnými 
přístřešky jejich oddílů, tak aby po poled-
ni se první běžci v jednotlivých padesáti 
kategoriích (od rodičů s dětmi přes elitu 
až po veterány nad osmdesát let) vydali 
na náročné tratě tzv. “middlu“ (zkráce-
ná trať), připravené členem vítězné české 
štafety na MS 2012 ve Švýcarsku – Janem 
Procházkou. Skalnatý, kamenitý a poros-
tově náročný terén prověřil především je-
jich orientační schopnosti. Po odpoledním 
vyhlášení vítězů louka na noc utichla, aby 
ráno opět přivítala závodníky k dalšímu zá-
vodu, tentokrát klasice. Tratě byly připra-
vené dalším členem vítězné české štafety – 
Janem Šedivým, kromě orientace prověřily 
i fyzickou připra-
venost všech zá-
vodníků. V elit-
ních kategoriích 
na této klasice 
zvítězil v mužích 
Miloš Nikodým 
( Ž a b o v ř e s k y 
Brno) před 
Petrem Zvěřinou 
( L o k o m o t i v a 
P a r d u b i c e ) 
a Markem 
M i n á ř e m 
( M a g n u s 
O r i e n t i e r i g ) , 
v ženách pak 
Michaela Omová 
(TJ Turnov) před 

Danou Šafka Brožkovou (Sportcentrum 
Jičín) a Evou Kábáthovou (Žabovřesky 
Brno). 

Všem vyhlašovaným vítězům blahopřál 
a předával diplomy Petr Málek, starosta 
Kašperských Hor. Ten společně se staros-
tou Města Sušice Petrem Mottlem převzal 
záštitu nad celou touto významnou spor-
tovní akcí v naší oblasti.

Poděkování pořadatelů za přispění 
k úspěšné akci patří oběma jmenovaným 
městům i Plzeňskému kraji, všem sponzo-
rům a také vlastníkům pozemků v prosto-
ru za jejich ochotný souhlas s pořádáním 
této soutěže.

Oddíl OB TJ Kašperské Hory se těší, 
že na dalších závodech – 16. ročníku 
Šumavského kufru, připravovaných na září 
roku 2016, přivítá nové zájemce o tento 
nádherný sport odehrávající se v pěkném 
přírodním prostředí.

-mf-

Vítězové nedělní klasiky HE a DE:
(foto Martin Kondrát)

Nejlepší orientační běžci ČR 
byli na Šumavě

Turistické  
pochody pana 
Františka 
Kortuse  
pokračují

I po smrti pana Františka Kortuse se 
bývalí členové OS Náš domov Šumava 
scházejí. V prosinci minulého roku jsme 
se sešli na VI. ročníku pochodu Odysea 
soudního sluhy přes Studenec do Stach 
a zpět na Kašperské Hory. V květnu 
(25. 5.) jsme uctili památku umučených 
židovských žen u Rejštejna na pochodu 
smrti. Poté jsme šli na Velký a Malý 
Kozí Hřbet, odtud na Vogelsang a zpět 
na Kašperské Hory. Počasí bylo nádher-
né a všem se to líbilo.

Dne 8. května jsme uskutečnili po-
chod Ždánovskými vrchy, došli jsme na 
Královský kámen a přes Řetenice jsme 
došli zpět na Kašperské Hory. Počasí 
nám opět vyšlo, bylo nádherně. Pan 
Kortus by měl určitě radost, že se dále 
scházíme a vzpomínáme na něj a na 
jeho historky, které nám na pochodech 
vyprávěl.

Pokud by měl někdo zájem chodit 
s námi, rádi jej uvítáme.

Děvčata z Hor



změna p�og�amu ��h�azena

VÝSTAVY

do 14. če��na
V�sta�a „Konec špatn�ch časů…“
V�sta�a místních občanů zach�cující �á�ečné 
a po�á�ečné období 2. s�. �á�k� � Kašpe�sk�ch 
Ho�ách. V�sta�a k ���očí 70. �et od konce 2.s�. 
�á�k�. Ote�řeno po – pá 9.00 – 12.00, 13.00 – 
16.00, so – ne 9.00 – 15.00.

V�sta�ní síň na �adnici, Kašpe�ské Ho�� |

do 31. října
V�sta�a „Ve�ké še�m� Šuma�� a Besk�d“
P�odejní ��sta�a i�ust�ací Lud�íka Kunce se 
koná �e spo�up�áci se Sp�á�nou NP Šuma�a. 
Ote�í�ací doba: k�ěten, če��en: út – so 9.00 
– 12.00, 13.00 – 17.00, ne 9.00 - 12.00; če��e-
nec - s�pen: út - ne 9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00; 
září - říjen: út – so 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00, 
ne 9.00 - 12.00

Ga�e�ie Muzea Šuma��, Kašpe�ské Ho�� |

19. 6. – 24. 7.
V�sta�a k 20. ���očí ná�ště�� Vác�a�a 
Ha��a � Kašpe�sk�ch Ho�ách
V�sta�ní místnost �adnice � Kašpe�sk�ch Ho-
�ách

ČERVEN

6. 6. | 10.30
Komento�aná p�oh�ídka Kašpe�sk�ch Ho� 
s p�ů�odcem
Odha�te tajemná zákoutí Kašpe�sk�ch Ho� 
s p�ů�odcem. P�oh�ídk� o histo�ii města s ná-
�ště�ou �adničního podzemí, pi�o�a�ské jesk�-
ně a koste�a s�. Ma�két� sta�tují od če��na. 
Vstupenk� � předp�odeji na Městském ku�tu�-
ním a in�o�mačních středisku � K. Ho�ách � bu-
do�ě �adnice, �eze��ace na te�. 376 503 413, 
e-mai�: in�o�mace�kaspho��.cz. Vstupné zá-
k�adní 60 Kč, snížené 45 Kč.

Radnice Kašpe�ské Ho�� - začátek p�oh�ídk� |

6. – 7. 6. | sobota 10.00 a 19.00, nedě�e 
10.00

Záhado�ogick� �íkend s přednáškou – 
�ekto� V�adimí� Šiška – �edoucí českého 
záhado�ogického p�ojektu Záře
Fami�� hote� Ri�ancio pořádá přednášk�: Ke�to-
�é a jejich tajemst�í, Záhad� obi�n�ch piktog�a-
mů. P�o �íce in�o�mací a �eze��aci kontaktujte 
�ecepci hote�u: te�.: 379 738 340, emai�: in�o�
hote��i�ancio.cz, ���.hote��i�ancio.cz. cena: 
jednot�i�á přednáška 99 Kč, �íkendo�� b�ok 
199 Kč, začátek přednášek: sobota � 10.00 
a 19.00, � nedě�i � 10.00 (u�edené čas� jsou 
o�ientační).

Fami�� hote� Ri�ancio, Kašpe�ské Ho�� |

13. 6. | 10.30
Komento�aná p�oh�ídka Kašpe�sk�ch Ho� 
s p�ů�odcem
Odha�te tajemná zákoutí Kašpe�sk�ch Ho� 
s p�ů�odcem. P�oh�ídk� o histo�ii města s ná-
�ště�ou �adničního podzemí, pi�o�a�ské jesk�-
ně a koste�a s�. Ma�két� sta�tují od če��na. 
Vstupenk� � předp�odeji na Městském ku�tu�-
ním a in�o�mačních středisku � K. Ho�ách � bu-
do�ě �adnice, �eze��ace na te�. 376 503 413, 
e-mai�: in�o�mace�kaspho��.cz. Vstupné zá-
k�adní 60 Kč, snížené 45 Kč.

Radnice Kašpe�ské Ho�� - začátek p�oh�ídk� |

13. – 14. 6. | so 10.00 – 18.00, ne 10.00 
– 16.00
Muzeum �ehkého ope�nění Annín
Jediné před�á�ečné ope�nění na Šuma�ě, tz�. 
řopík – objekt je ��zb�ojen� a ��st�ojení, ��-
sta�ka zb�aní, pouta�é nástěnk�, �zducho�ko-
�á stře�nice, ochotní p�ů�odci. Da�ší op�a�ené 
objekt� � b�ízkosti. In�o�mace na: ���.�opik-
annin.cz, emai�: muzeum.annin�seznam.cz.

U zastá�k� D�ouhá Ves, Bohdašice, přes řeku  |
Ota�u u obce Annín

13. 6. | 13.00 – 16.00
T�oři�á dí�na - antist�eso�é ma�o�ání
Přij�te si ��zkoušet s�ou t�oři�ost, k�eati�i-
tu a z�učnost do naší t�oři�é dí�n�, kde spo-
�u s námi můžete p�ožít příjemné odpo�edne 
a odnést si ��astno�učně ��t�ořené ob�ázk�. 
20 Kč, te�. 376 582 734, 731 530 284.

IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

13. - 14. 6. | sobota 10.00 a 19.00, nedě-
�e 10.00
Záhado�ogick� �íkend s přednáškou – 
�ekto� Jose� Pu�k�t – předseda Fantastic 
Facts C�ubu
Fami�� hote� Ri�ancio pořádá přednášk� Tajem-
n� h�ad Houska – �akta a �kce; Vo�nichů� �u-
kopis – nejzáhadnější kniha s�ěta; Podi�uhodn� 
�á�ečn� in�a�ida – nacistické tajné zb�aně, UFO, 
Lud�ík Souček – �ea�ita. P�o �íce in�o�mací 
a �eze��aci kontaktujte �ecepci hote�u: te�.: 
379 738 340, emai�: in�o�hote��i�ancio.cz, 
���.hote��i�ancio.cz. cena: jednot�i�á před-
náška 99 Kč, �íkendo�� b�ok 199 Kč, začátek 
přednášek: sobota � 10.00 a 19.00, � nedě�i 
� 10.00 (u�edené čas� jsou o�ientační).

Fami�� hote� Ri�ancio, Kašpe�ské Ho�� |

19. 6. | 19.00
Hudební komedie Nebe na zemi
K meziná�odnímu Dnu hudb� a k 100. ���o-
čí Vosko�ce a We�icha. SušDi�Och předsta�í 
hudební komedii od Jana We�icha a Jiřího Vos-
ko�ce, dop�něnou hudbou od Ja�os�a�a Ježka 
- NEBE  NA ZEMI. Děj h�� se odeh�á�á na 
O��mpu a � ma�ém městě kdeko�i� a kd�ko�i� 
je Vám �ibo, neboť jak říká bůh Me�ku� �e hře 
„ Nezá�eží na jménu obce, �idi, ti jsou �šude 
stejní“. Předp�odej a �eze��ace �stupenek na 
MěKIS Kašpe�ské Ho�� (+420 376 503 412).

Kino Kašpe�ské Ho�� |

20. 6. | 10.00, 14.00
C�k�istická „Kašpe�ská 66“
17. �očník c�k�istického zá�odu se uskuteční 
� oko�í K. Ho�. Od 10.00 zá�od do ��chu (t�asa: 
z Amá�ina údo�í smě�em na Bí�� potok a p�ud-
k�m stoupáním až na Zhůří), odpo�edne od 
14.00 h�omadn� zá�od (t�asa: zá�od od kina 
na Náměstí smě�em D�ouhou u�icí, Na P�ád�o, 
Lišák, M��n na ��bníce, Če��ená, Ka��ina pi�a, 
Rejštejn a po Sta�é �ejštejnské ko�em o�čína na 
Kašpe�ské Ho�� u�icí Ne�udo�ou).

Kašpe�ské Ho�� a oko�í |

KULTURA I. ČÁST



změna p�og�amu ��h�azena

KULTURA II. ČÁST
20. 6. | 10.30
Komento�aná p�oh�ídka Kašpe�sk�ch Ho� 
s p�ů�odcem
Odha�te tajemná zákoutí Kašpe�sk�ch Ho� 
s p�ů�odcem. P�oh�ídk� o histo�ii města s ná-
�ště�ou �adničního podzemí, pi�o�a�ské jesk�-
ně a koste�a s�. Ma�két� sta�tují od če��na. 
Vstupenk� � předp�odeji na Městském ku�tu�-
ním a in�o�mačních středisku � K. Ho�ách � bu-
do�ě �adnice, �eze��ace na te�. 376 503 413, 
e-mai�: in�o�mace�kaspho��.cz. Vstupné zá-
k�adní 60 Kč, snížené 45 Kč.

Radnice Kašpe�ské Ho�� - začátek p�oh�ídk� |

20. 6. | 13.00 – 00.00
Kašpe�skoho�sk� Den hudb�
Již t�adiční akce konaná ke s�ěto�ému Dni hud-
b�. Těšit se můžete na �ůzné hudební žán��, 
např. na Šá�ku Rezko�ou nebo písničk� Micha�a 
Da�ida.

Náměstí Kašpe�ské Ho�� |

20. 6. | 18.00
He�ena The Fat
H�aje zapsan� spo�ek Nepřijate�ní. Komedie, 
kte�á je z�cad�em předsudků mode�ní dob�. 
Více než jind� z ní ��p���á pa�adox, že přes 
dostatek in�o�mací, kte�� nám mode�ní doba 
nabízí, jsme mnohem �íce s�epí a bez�adní.

H�ad Kašpe�k, b��a�� h�adní pa�ác |

20. - 21. 6. | sobota 10.00 a 19.00, nedě-
�e 10.00
Záhado�ogick� �íkend s přednáškami – 
�ekto� Jitka Lenko�á - spiso�ate�ka
Fami�� hote� Ri�ancio pořádá přednášk�: Zá-
had� Kašpe�skoho�ska; Mimozemšťané � Če-
chách; Tajemst�í techno�ogie dá�no�ěku a taj-
né spo�ečnosti. P�o �íce in�o�mací a �eze��aci 
kontaktujte �ecepci hote�u: te�.: 379 738 340, 
emai�: in�o�hote��i�ancio.cz, ���.hote��i�an-
cio.cz. cena: jednot�i�á přednáška 99 Kč, �íken-
do�� b�ok 199 Kč, začátek přednášek: sobota 
� 10.00 a 19.00, � nedě�i � 10.00 (u�edené 
čas� jsou o�ientační).

Fami�� hote� Ri�ancio, Kašpe�ské Ho�� |

27. 6. | 10.00 – 14.00
Rost�in� zah�adní a �ost�in� p�ané
Botanická ��cházka do oko�í Kašpe�sk�ch Ho�. 
Pohod�ná obu�. V případě nepřízni�ého počasí 
náh�adní p�og�am � IS a SEV. 20 Kč, kontakt 
te�. 376 582 734, 731 530 284.

IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

27. 6. | 10.30
Komento�aná p�oh�ídka Kašpe�sk�ch Ho� 
s p�ů�odcem
Odha�te tajemná zákoutí Kašpe�sk�ch Ho� 
s p�ů�odcem. P�oh�ídk� o histo�ii města s ná-
�ště�ou �adničního podzemí, pi�o�a�ské jesk�-
ně a koste�a s�. Ma�két�. Vstupenk� � před-
p�odeji na Městském ku�tu�ním a in�o�mačních 
středisku � K. Ho�ách � budo�ě �adnice, �eze�-
�ace na te�. 376 503 413, e-mai�: in�o�mace�
kaspho��.cz. Vstupné zák�adní 60 Kč, snížené 
45 Kč.

Radnice Kašpe�ské Ho�� - začátek p�oh�ídk� |

27. 6. | 20.00
Bene�ční konce�t B�ána nebes, Vít 
Aschenb�enne� a hosté
Vážná hudba (ŘKF)

Koste� s�. Miku�áše Kašpe�ské Ho�� |

29. 6. | od 16.00
Přástk� - t�ů�čí dí�na p�o dospě�é
Přij�te si s námi ��t�ořit ���obk� p�o �aše �a-
to�esti.

Ho�sk� k�ub, k�ubo�na 2NP, Kašpe�ské Ho�� |

ČERVENEC

Če��enec, s�pen | úte��, nedě�e od 10.30 
(te�mín� 5., 7., 12., 14., 19., 21., 26., 28. če�-
�enec, 2., 4., 9., 11., 16., 18., 18., 23., 25., 
30. s�pen) 
Komento�ané p�oh�ídk� Kašpe�sk�ch Ho� 
s p�ů�odcem
Odha�te tajemná zákoutí Kašpe�sk�ch Ho� 
s p�ů�odcem. P�oh�ídk� o histo�ii města s ná-
�ště�ou �adničního podzemí, pi�o�a�ské jesk�-
ně a koste�a s�. Ma�két�. Vstupenk� � před-

p�odeji na Městském ku�tu�ním a in�o�mačních 
středisku � K. Ho�ách � budo�ě �adnice, �eze�-
�ace na te�. 376 503 413, e-mai�: in�o�mace�
kaspho��.cz. Vstupné zák�adní 60 Kč, snížené 
45 Kč.

Radnice Kašpe�ské Ho�� – začátek p�oh�ídk� |

2. 7. | 13.00 – 16.00 
T�oři�á dí�na - antist�eso�é ma�o�ání
Přij�te si ��zkoušet s�ou t�oři�ost, k�eati�i-
tu a z�učnost do naší t�oři�é dí�n�, kde spo�u 
s námi můžete p�ožít příjemné odpo�edne a od-
nést si ��astno�učně ��t�ořené ob�ázk�. 20 Kč, 
kontakt te�. 376 582 734, 731 530 284.

IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

4. 7. | 10.00 – 14.00
I p�e�e�e mají k�ásné k�ět�
Botanická ��cházka do oko�í Kašpe�sk�ch Ho�. 
Pohod�ná obu�. V případě nepřízni�ého počasí 
náh�adní p�og�am � IS a SEV.

S�az IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

4. 7. | 13.00 – 23.00
Mount Kašpe�k
Různé žán�� popu�á�ní křesťanské hudb� 
(ŘKF). P�og�am: 13.00 – 13.45 MIRIAM; 14.00 
– 14.45 Křesťanské sbo��; 15.00 – 15.45 Šest 
st�un; 16.00 – 16.45 Memento; 17.00 – 17.45 
Los Gitanos Rubios; Přestá�ka; 19.00 – 19.45 
T’N’T; 20.30 – 21.30 Zebedeus; 21.30 – 22.30 
Cito�á zá�ežitost; 22.30 – 24.00 Veče� ote-
�řen�ch s�dcí. Dopo�učené �stupné 50 Kč přes 
den, 100 Kč �eče�.

Koste� s�. Ma�két�, Kašpe�ské Ho�� |

4. – 12. 7. | 10.00 – 18.00, ne 10.00 – 
16.00
Muzeum �ehkého ope�nění Annín
Jediné před�á�ečné ope�nění na Šuma�ě, tz�. 
řopík – objekt je ��zb�ojen� a ��st�ojení, ��-
sta�ka zb�aní, pouta�é nástěnk�, �zducho�ko-
�á stře�nice, ochotní p�ů�odci. Da�ší op�a�ené 
objekt� � b�ízkosti. In�o�mace na: ���.�opik-
annin.cz, emai�: muzeum.annin�seznam.cz.

U zastá�k� D�ouhá Ves, Bohdašice, přes řeku  |
Ota�u u obce Annín


